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APRESENTAÇÃO

O I Simpósio Internacional de Educação Popular, Agroecologia e Memória e II Seminário de
Educação do Campo, realizado pelo Grupo de Pesquisa Coletivo Terres do IFRN, teve por
intuito promover espaços de reflexão acerca dos desafios postos aos processos educativos de
grupos populares e suas memórias em tempos de pandemia.

O cenário de pandemia de COVID-19 trouxe à tona desníveis sociais e educacionais,
historicamente vivenciados na América Latina, descortinando a desigualdade de atenção, de
participação das camadas populares e a desvalorização da diversidade de grupos. Por isso, a
objetivo do evento foi debater e valorização de saberes não hegemônicos de grupos populares,
rurais e urbanos. Saberes estes presentes enquanto memória social de grupos tradicionais, ou
ainda, constantes nas práticas e saberes agroecológicos das comunidades locais. 

O Simpósio alcançou uma abrangência de temas e atores sociais considerável, compartilhando
e difundindo conhecimentos entre os mais diversos atores sociais, dentre eles: organizações e
redes de agroecologia, profissionais e estudantes de vários níveis das Redes de ensino de
Educação Básica e Superior, Universidades, centros de pesquisa, organizações não
governamentais (ONGs), envolvendo pesquisadores de países da América Latina e de
instituições de ensino internacionais.

Os trabalhos aqui compilados em oito Grupos de Trabalhos constando de textos em formatos
de Artigos científicos ou Relatos de experiências. Ainda contamos com um Eixo Temático no
qual trabalhos de estudantes e professores da rede pública que divulgaram por meio de Ensaios
Científicos.

Assim, é com satisfação que o grupo de Pesquisa Coletivo Terres traz ao público um material
rico em temas e experiências de diversos autores que participaram do I Simpósio Internacional
de Educação Popular, Agroecologia e Memória. 

Boa leitura!

Comissão Organizadora 
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Resumo 

Este artigo é fruto de um projeto pedagógico realizado com turmas do 6º ano do ensino fundamental dos anos 

finais de nome: “Esse lápis não me representa”, objetivando reafirmar a importância da aplicação da Lei 

10.639/2003 como ferramenta fundamental no combate ao racismo dentro do espaço escolar. O ensino e 

valorização da História e Cultura Afro-brasileira e Africana durante todo o ano letivo, não pode se restringir apenas 

às datas comemorativas, como o dia 20 de novembro, além de ajudar no combate ao racismo, é importante para 

elevar a autoestima de estudantes negros (as) / pretos (as). Percebe-se que é possível haver uma mudança de atitude 

de todos os estudantes, negros e não negros, objetivando a promoção de uma educação antirracista e de promoção 

do respeito à diversidade e combate ao racismo, tornando a escola em um lugar democrático e plural. 

 

Palavras-Chave: Prática Pedagógica; Sala de Aula; Ensino de História; Educação Antirracista. 
 

 

Resumen 

Este artículo es el resultado de un proyecto pedagógico llevado a cabo con las clases de 6º de primaria en los 

últimos años de nombre: “Este lápiz no me representa”, con el objetivo de reafirmar la importancia de la aplicación 

de la Ley 10.639 / 2003 como una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo dentro del espacio 

escolar. La enseñanza y apreciación de la Historia y Cultura Afrobrasileña y Africana a lo largo del año escolar no 

puede restringirse a fechas conmemorativas, como el 20 de noviembre, además de ayudar a combatir el racismo, 

es importante elevar la autoestima de los negros. / estudiantes negros. Se advierte que es posible cambiar la actitud 

de todos los estudiantes, negros y no negros, con el objetivo de promover la educación antirracista y promover el 

respeto a la diversidad y combatir el racismo, haciendo de la escuela un lugar democrático y plural. 

 

Palabras-Clave: Práctica pedagógica; Salón de clases; Enseñanza de la historia; Educación antirracista. 
 

 

CONTEXTO 

 

Este trabalho nasceu como fruto do projeto “Esse lápis não me representa”, realizado 

com as turmas do 6° ano do ensino fundamental dos anos finais, da Escola Municipal Cordeiro 

Filho, localizada no município da Lagoa dos Gatos, pequena cidade do agreste Pernambucano. 

As turmas dos 6º anos foram escolhidas por serem os “novatos”, são os discentes em transição, 

e por virem do ensino fundamental dos anos iniciais com tais ideias enraizadas. Logo, o nosso 
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objetivo foi trabalhar a desconstrução da ideia do “lápis cor de pele” e abrir o espaço escolar 

para o novo debate sobre colorismo. A necessidade surgiu durante conversas e reuniões entre 

professores de disciplinas diferentes e após vários docentes relatarem casos de alunos que 

sofrem constrangimento e até agressões de colegas de sala de aula devido à sua cor. Com isso, 

os educadores perceberam a necessidade de mudança na maneira de ensinar sobre os tons de 

pele. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

A interdisciplinaridade também exige que o território de cada campo do conhecimento, 

suas particularidades e especialidades, seja compreendido e respeitado. A ideia não é procurar 

um caminho para homogeneizar todas as disciplinas ou restringi-las a um enfoque. Pelo 

contrário, para que haja a junção das partes, é fundamental que a objetividade de cada um seja 

plenamente reconhecida. Não é possível combater uma abordagem que restringe os 

conhecimentos a campos fechados e mundos particulares, nem criar uma posição unificadora, 

sem que antes as diferenças sejam reconhecidas, compreendidas, e sobre tudo, respeitas.  

Percebemos, frequentemente, que foi desejo de alguns professores encontrar formas de 

superar essa fragmentação do conhecimento provocada pela organização disciplinar na 

Educação Básica. No segmento que foi aplicado esse projeto, essa fragmentação se torna ainda 

mais intensa pela configuração do sistema escolar e pela atuação de professores com formações 

e visões educativas diferentes.  

Superar essa fragmentação, tornando a aprendizagem um processo significativo para os 

alunos é, sem dúvida, o grande desafio da educação ao longo do tempo e principalmente na 

atualidade, devido a rapidez da circulação da informação e da enorme dificuldade das pessoas 

em trabalhar com esse processo de forma produtiva. A falta de comunicação entra as diferentes 

áreas leva à fragmentação do conhecimento, tornando difícil para o aluno fazer associações, 

uma vez que essa habilidade só é adquirida quando se aprende a buscar a visão global dos fatos.  

Logo, é fundamental que os professores se preocupem, desde o Ensino Fundamental, 

em incentivar os alunos a construírem relações entre os diferentes conteúdos presentes nas 

diversas disciplinas do currículo. Por exemplo, propiciar uma conversa de forma que percebam 

que a ciência também tem uma história, assim como o país, o estado ou a comunidade. Assim, 

o projeto pedagógico envolveu as disciplinas de História, Arte e Língua Portuguesa, 
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ressaltamos que não foi de caráter obrigatório, mas a aceitação dos demais professores foi 

imediata, e foi importante porque abriu novas possibilidades de aprendizagem aos estudantes 

sendo necessário considerar as metas desejadas e as condições para a realização da culminância 

do projeto.  

Assim, consideramos pertinente expor aqui, uma experiência concreta de trabalho 

interdisciplinar ocorrido na Escola Municipal Cordeiro Filho, com turmas do 6º ano do Ensino 

Fundamental dos Anos Finais. O projeto teve por base primeiramente a reprodução do curta-

metragem, disponível na plataforma YouTube, “Dudu e o lápis cor de pele”1, produção da 

Cinema na Veia Produções - Take a Take Films, direção de Miguel Rodrigues, e roteiro de 

Cleber Marques.  

O curta narra a história de Dudu, um garoto negro, inteligente e imaginativo, estudante 

de um colégio particular da classe média de São Paulo. Durante uma aula de educação artística, 

sua professora, Sônia, diz a ele que utilize o que ela chama de "lápis cor da pele" para pintar 

um desenho. A frase desperta em Dudu uma crise de identidade. Com toda a inocência de uma 

criança da sua idade, Dudu passa a carregar o lápis em questão consigo para encontrar alguém 

que possa sanar seus questionamentos. Sua mãe, Marta, logo percebe e resolve ir até a escola 

da criança tomar satisfações sobre o ocorrido. A professora justifica-se dizendo que falou de 

forma automática, sem pensar. No meio da discussão, Dudu foge, levando consigo seu "lápis 

cor da pele". Sua mãe e sua professora passam a procurá-lo desesperadamente. Passa por 

diversos lugares da cidade até encontrar Madalena, uma antropóloga e curadora de arte. 

Madalena e Dudu criam uma empatia imediata e mútua e ela, através do seu conhecimento, 

mostra ao garoto o quanto a etnia e a cultura negra são importantes. Madalena conta a Dudu 

que seu nome (Dúdú) em lorubá significa negro. Dudu identifica-se com as coisas que 

Madalena diz a ele e desenvolve um sentimento de orgulho por sua etnia. Ele resolve que a 

partir daquele dia não quer que o chamem por seu nome “Eduardo”, e sim por Dúdú. 

O curta foi assistido pelas turmas do 6º ano, como já foi mencionado, por serem a nova 

remessa de alunos na escola e que já trazem consigo essa carga de estereótipos, não vindo 

apenas do ensino fundamental dos anos iniciais, mas principalmente do cotidiano. 

Consideramos que as crianças, ao reproduzirem expressões e comportamentos que 

desqualificam os colegas, ou se desqualificam, devido às suas características étnico-raciais são 

 
1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VGpB_8b77U  
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agenciadas pelo discurso dominante, que constrói padrões de beleza baseados na tradição 

ocidental, cristã, branca e masculina.  

Sendo assim, entendendo que que tais comportamentos são inter-relacionados e 

decorrem dos processos de discriminação e das formas de preconceito racial, veladas ou não, 

que se fazem presentes na sociedade brasileira, o projeto pretende desenvolver atividades 

pedagógicas que tratem o tema da identidade étnico-racial de forma lúdica, criativa e crítica, 

buscando contribuir para a conscientização das crianças e, sobretudo, para o resgate de sua 

autoestima. 

Sobre o projeto:  

1. Justificativa: 

A afirmação da identidade das crianças afro descendentes e oriundas de outras minorias 

deve ser um dos principais objetivos da educação, tendo em vista que a baixa auto estima que 

pode ser gerada por comportamentos preconceituosos na sociedade e, consequentemente, na 

escola, constitui um fator de grande impacto no sucesso escolar. O projeto pedagógico é feito 

com o propósito de construir boas situações de aprendizagem, em que a fragmentação do 

conhecimento seja evitada.  

2. Objetivos: 

● Estimular o respeito à diversidade étnico-racial; 

● Contribuir para o fortalecimento da autoestima dos alunos da Escola Municipal 

Cordeiro Filho;  

● Despertar a consciência crítica a respeito dos preconceitos e dos mecanismos de 

exclusão que perpassam a sociedade brasileira. 

3. Culminância do projeto: 

● Interatividade e exposição dos trabalhos realizados pela plataforma Google Meet 

com duas horas de duração.  

O ponto máximo da atividade culminou com uma grande apresentação dos conteúdos 

pesquisados, de forma virtual, incluindo os materiais feitos pelos alunos: poemas, frases de 

impacto, narrativas de vida dos mesmos, análises históricas bastante pertinentes, cartazes sobre 

desconstrução e colorismo. Foi uma importante experiência que exigiu comprometimento de 

cada professor no trabalho cooperativo, cujo desafio fortaleceu o grupo, fazendo valer a 

tentativa e concretização do trabalho interdisciplinar.    

17 



 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES 

 

Se realmente queremos construir uma sociedade igualitária, é necessário compreender 

qual o papel que cada estrutura socioeconômica desempenha na reprodução do racismo, a fim 

de desenhar estratégias eficazes para o seu enfrentamento. Nesse cenário, o combate à 

desigualdade racial na educação é essencial, enquanto elemento indispensável para qualquer 

mudança, de modo que sem uma educação efetivamente antirracista não é possível pensar em 

uma sociedade igualitária. 

Obtivemos o apoio de todos os alunos, e parece ser surreal o que narramos, mas a escola 

em si abraçou a causa e paramos durante uma semana para culminância do projeto. É um passo 

simples para muitos, mas grandioso para uma escola que está inserida dentro de um munícipio 

patriarcal, machista, intolerante com as religiões de matriz africana e homofóbico. Não 

resolvemos e nem findamos o preconceito e o racismo dentro o espaço escolar, isso seria utopia, 

mas estamos trabalhando a autoestima e valorização da cor com alunos que antes nem queriam 

ser chamados de negros/pretos e atribuíam sempre o uso da palavra “moreninho/moreninha”. 
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Resumo 

O artigo em questão objetiva compreender como uma das escolas da rede pública de ensino da cidade de Russas, 

no estado do Ceará (Brasil), tem respeitado as condições de ser criança e de ser adolescente nos tempos de 

pandemia ocasionado pelo Covid-19. Assim, o estudo trará sobre algumas das consequências que o ensino remoto 

implicou no exercer das ações institucionais da escola pesquisada, no contexto pandêmico atual. Para atender o 

foco da pesquisa optou-se pela utilização de uma entrevista com a Coordenadora Pedagógica, como forma de 

entender a realidade pesquisada. Para o referencial teórico, o diálogo ocorreu com alguns autores que discutem o 

tema da infância e da adolescência. Entre os resultados da pesquisa, percebeu-se a tamanha dificuldade da escola 

em exercer suas ações dentro do cenário de pandemia da Cobid-19, pois o contato com os responsáveis pelas 

crianças tornou-se mais dificultoso. Concluindo, o artigo trará ao seu fim, algumas reflexões acerca do assunto 

estudado, a partir dos resultados da entrevista e dos materiais referenciais estudados. 

 

Palavras-Chave: Estatuto da Criança e do Adolescente; Escola; Ensino Remoto; Pandemia; Vulnerabilidade. 
 

 
Resumen 

El artículo en cuestión tiene como objetivo entender cómo una de las escuelas públicas de la ciudad de Russas, en 

el estado de Ceará (Brasil), ha respetado las condiciones de ser niño y adolescente en tiempos de pandemia causada 

por el Covid-19. Así, el estudio traerá algunas de las consecuencias que la teledocencia implicó en el ejercicio de 

las acciones institucionales de la escuela investigada, en el actual contexto pandémico. Para cumplir con el enfoque 

de la investigación, se decidió utilizar una entrevista con el Coordinador Pedagógico, como forma de entender la 

realidad investigada. Para la referencia teórica, se dialogó con algunos autores que tratan el tema de la infancia y 

la adolescencia. Entre los resultados de la investigación, se notó la gran dificultad de la escuela para ejercer sus 

acciones dentro del escenario pandémico del Cobid-19, pues el contacto con los responsables por los niños se tornó 

más difícil. En conclusión, el artículo llevará a su fin, algunas reflexiones sobre el tema estudiado, a partir de los 

resultados de la entrevista y los materiales referenciales estudiados. 

 

Palabras Clave: Estatuto del Niño y del Adolescente; Escuela; Aprendizaje a distancia; Pandemia; 

Vulnerabilidad. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente falando, as ideias de “ser criança” e de “ser adolescente”, já foram vistas 

sob inúmeras perspectivas tanto de senso comum quanto de razões científicas. Em muitas dessas 

visões, os sujeitos crianças e adolescentes eram vistos sob julgamentos de desprezo, 

incapacidade ou até mesmo, desconsiderando as subjetividades destes indivíduos. No entanto, 

com o passar do tempo, diferentes momentos históricos contribuíram para mudar essas visões, 

apresentando múltiplas significações sobre o que viria a ser a criança e sobre o que viria a ser 

o adolescente. 

Assim, a cada mudança na evolução histórico-social da criança e do adolescente, os 

olhares da sociedade sobre eles também se transfiguravam, até chegarem em seu status atual, 

onde é possível enxergar outros referenciais ao analisar o que é ser criança e adolescente. De 

maneira mais objetiva, foi por meio da historicidade desses sujeitos que as modalidades 

“infância” e “adolescência” acabaram por serem construídas e desconstruídas socialmente, 

sendo hoje compreendidas enquanto categorias formadas ao longo da história. (FROTA, 2007). 

Com isto, faz-se pertinente reconhecer um dos grandes marcos jurídicos que contribuiu 

na chegada dos direitos das crianças e dos adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA. Para fins de esclarecimento, o ECA trata-se de uma legislação nacional brasileira que 

surgiu na década de 90, contendo aqueles direitos que eram muitas vezes ignorados e/ou 

negados aos adolescentes e às crianças. Intitulada como a “Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990”, 

o ECA acabou sendo um dos maiores agentes de mudanças e conquistas históricas das crianças 

e dos adolescentes, já que entre os direitos assegurados pelo mesmo, estão também os direitos 

à educação, à cultura e ao lazer. 

Segundo o art. 53° do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069 de 13 de julho 

de 1990) a criança e o adolescente possuem o direito à educação, para que assim possam 

seguramente desenvolver-se enquanto pessoas e assim exercerem futuramente um papel 

qualificado enquanto cidadãos. (BRASIL, 1990). Desse modo, as escolas devem seguir 

determinadas diretrizes legislativas, para que legalmente possam exercer seus papéis sociais 

enquanto instituições formativas, sendo o ECA um ordenamento jurídico importante a ser 

seguido por elas, garantindo a proteção integral da criança e do adolescente. 
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Com a chegada da pandemia ocasionada pelo Corona Vírus Disease – COVID-19, o 

sistema de funcionamento presencial das escolas teve de ser interrompido, devido às medidas 

preventivas de isolamento social. Consequentemente, as escolas passaram a ocupar os espaços 

virtuais para poderem prosseguir com suas atividades de ensino. 

Com base nas informações anteriormente compartilhadas, o presente artigo surge com 

o intuito de compreender na prática, como uma das escolas da rede pública de ensino da cidade 

de Russas/CE tem respeitado as condições de ser criança e de ser adolescente dos alunos nos 

tempos de ensino remoto. Assim, estabeleceu-se o seguinte questionamento: dentro do cenário 

pandêmico atual, essa escola tem atendido às exigências enunciadas pelo ECA? Que tipo de 

dificuldades tem encontrado para atender a esses alunos na realidade atual? 

Por meio desses questionamentos norteadores, o estudo em questão explanará de que 

maneira a escola pesquisada tem reagido com suas ações institucionais frente ao contexto da 

COVID-19. Com uma abordagem qualitativa na análise de dados, fizemos uso de uma 

entrevista com a Coordenadora Pedagógica de uma escola municipal, como dito anteriormente. 

Afim de complementar os dados pesquisados, dialogamos com Brasil (1990), Frota (2007), 

Momo (2015), Orth e Confortin (2010), contribuindo com seus devidos apontamentos teóricos. 

A relevância do estudo também será abordada, ao evidenciar que tipo de problemas as escolas 

da educação básica têm enfrentado para promover suas ações diante do cenário pandêmico 

atual. Além disso, a pesquisa apresenta relevância pedagógica, na medida em que, dados os 

vários cenários escolares, pode contribuir para a continuidade do estudo em questão. 

 

2 ENTREVISTA COM A COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 

Para encaminhar a pesquisa e atender aos objetivos propostos, a principal metodologia 

utilizada foi a elaboração de um roteiro de perguntas para entrevistar um(a) pedagogo(a) atuante 

de uma escola pública, trazendo para a pesquisa uma natureza qualitativa. Desta forma, buscou-

se entrar em contato com a coordenadora de uma das escolas da rede pública de ensino, da 

cidade de Russas/CE, com o intuito de entrevistá-la e assim prosseguir com a pesquisa. Além 

disso, também foram estudados alguns referenciais teóricos, para apoiar na formulação das 

questões do roteiro e na construção das discussões aqui presentes. 
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Na escrita do texto, os nomes da pedagoga entrevistada e da escola de atuação da mesma 

estarão sendo postos em anonimato, preservando suas respectivas identidades. Com isto, a 

profissional entrevistada estará sendo referida na pesquisa como “Mariana” e escola em que 

atua como “Escola Raio de Luz”. Embora o ECA dirija-se à criança e ao adolescente, é 

importante destacar que na presente pesquisa, o foco de análise será dado ao público das 

crianças. A entrevista foi realizada presencialmente na casa do entrevistador, na cidade de 

Russas/CE, no dia 08 de abril de 2021, no horário das 17 horas e 10 minutos, mantendo os 

devidos cuidados preventivos contra a COVID-19, como o distanciamento de 1 metro entre os 

sujeitos, o uso de álcool em gel nas mãos, e o uso de máscaras pela entrevistada e pelo 

entrevistador. 

Iniciando a conversa, Mariana relatou um pouco sobre sua experiência de atuação na 

educação, afirmando que sua estadia profissional na escola era de longa data, porém a maior 

parte de sua atuação pedagógica havia sido em sala de aula como professora, e que apenas 

recentemente começou a ocupar o cargo de coordenadora na escola. Segundo ela, ainda estava 

se adaptando com a nova rotina, visto que passou a ocupar um cargo com novas demandas e 

que, além disso, as atividades da escola estariam sendo realizadas de maneira remota, o que 

acabava por duplicar ainda mais o cansaço e as demandas de trabalho, mas que apesar disso, a 

escola estava dando seu melhor. Aproveitando o assunto, o entrevistador interrogou-a em 

relação aos horários atualmente ativos da escola, e ela comentou que os mesmos se mantiveram 

instáveis desde que a escola iniciou suas atividades remotamente, pois os horários estavam 

variando conforme as atualizações dos decretos de funcionamento das escolas durante a 

pandemia. 

Dando continuidade, o entrevistador questionou-a sobre como estava se dando o diálogo 

entre a escola e os responsáveis pelos alunos, bem como se esse diálogo estava ocorrendo de 

uma forma frequente e saudável (ou não). Mariana respondeu que durante a pandemia, a escola 

estava se esforçando muito para conseguir manter contato com os responsáveis dos alunos. A 

escola estava tentando orientá-los por meio de grupos na plataforma digital WhatsApp, e em 

alguns casos, através de visitas presenciais na casa de alguns alunos. No entanto, Mariana 

relatou que em certos momentos estava sendo muito difícil estabelecer diálogo com os 

responsáveis das crianças, pois os mesmos muitas vezes não demonstravam interesse em ter 

esses diálogos, implicando diretamente no desempenho da escola em atender as necessidades e 
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aos direitos das crianças no contexto remoto. Complementando o relato de Mariana e 

percebendo a necessidade da atuação conjunta entre a família e a escola na educação das 

crianças estão Orth e Confortin (2010, p. 31), afirmando que “as ações são positivas quando 

escola e família trabalham juntas diante de conflitos ocorridos no âmbito escolar”. 

Aproveitando a discussão, o entrevistador perguntou sobre como a pedagoga percebia 

a chegada do ensino remoto nas escolas, bem como as contribuições que o mesma trouxera. A 

pedagoga falou que para ela, a chegada do ensino remoto dificultou a aproximação da escola 

com os responsáveis pelas crianças, pois segundo ela, no grupo do WhatsApp com os 

responsáveis dos alunos, poucos respondiam às orientações passadas pelos professores, e que 

muitos nem mesmo atendiam às ligações. Mariana também relatou que em alguns casos, as 

famílias das crianças infelizmente não possuíam condições financeiras para terem acesso a 

aparelhos eletrônicos individuais que proporcionassem às crianças estar nas aulas remotas. 

A escola marcava datas semanais com os responsáveis pelas crianças para entregar a 

eles alguns blocos de folhas com as atividades dos alunos, mas nem todos os responsáveis 

apareciam na escola. Em casos mais agravantes, os professores necessitavam ir até a casa dos 

alunos para conseguirem passar as orientações aos seus responsáveis, ou mesmo para 

conseguirem entregar os blocos de atividades. Mariana relatou que trabalhar de maneira virtual 

dificultava em diversos fatores, como por exemplo: a dificuldade da escola em suprir o tempo 

necessário para planejar as atividades à distância com os alunos; o desconhecimento em 

algumas tecnologias necessárias para as aulas; e a relutância dos responsáveis para aproximar-

se da escola (fato que ela notava ser mais favorável no sistema presencial). Aprofundando-se 

um pouco em seus comentários, Mariana relatou perceber inúmeras carências de atenção dentro 

dos contextos domiciliares das famílias das crianças, mas segundo ela, isso a ajudava a 

compreender algumas das ausências dos responsáveis dos alunos com a escola. Na fala da 

Mariana poderemos dialogar com Momo (2015, p. 92), onde a mesma relata: “Na experiência 

de estar nas escolas e em conexão com as teorias, passei a considerar que, para falar das crianças 

que vão à escola hoje, seria preciso olhar também para as condições culturais atuais”.  

A próxima pergunta para a pedagoga foi vinculada ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente, questionando se a mesma possuía algum conhecimento sobre ele, e ela respondeu 

que sim, mas que não possuía um domínio tão detalhado do assunto. Em seguida, o 

entrevistador pediu para que a coordenadora comentasse um pouco sobre aquilo que ela 
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acreditava que o ECA representa nas escolas. Mariana relatou acreditar em uma forte parceria 

entre o ECA, os direitos e os deveres, tanto dos alunos quanto da própria escola. Em 

concordância com o relato da coordenadora, novamente estão Orth e Confortin (2010, p. 25), 

afirmando: 

 
A elaboração do ECA caracterizou-se como um importante marco no que se refere à 

defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, assegurando-lhes a proteção 

integral para o seu pleno desenvolvimento, embasado nas necessidades sociais e 

cognitivas do ser humano. É importante lembrar que sua configuração passou a ser 

um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro, com propósitos educativo, 

social, cultural, psicológico e de saúde.  

 

Prosseguindo com a conversa, o entrevistador pediu a Mariana que listasse três direitos 

que ela acreditava serem fundamentais para a criança e para o adolescente, dentro de quaisquer 

instituições de ensino. A coordenadora respondeu que para ela, a criança possui o direito de 

cumprir as tarefas e de ter um apoio tanto familiar quanto escolar; o adolescente possui o direito 

de expressar-se e de ter acesso aos meios educativos que necessitar; e ambos possuem direito 

de acesso à educação.  

Para concluir a entrevista, o entrevistador pediu para que a coordenadora resumisse em 

três palavras, aquilo que ela acreditava serem os deveres tanto do(a) pedagogo(a) quanto da 

escola. Mariana disse que para ela o(a) pedagogo(a) deve instruir, estudar e ser “humano” em 

sua atuação profissional; enquanto que a escola deve orientar, conversar, amparar e oferecer os 

devidos meios para que ocorra uma educação de qualidade. 

 

3 ENTENDENDO OS RESULTADOS 

 

Com base nas respostas coletadas ao decorrer da entrevista, notou-se que muitas das 

dificuldades encontradas pela escola para poder exercer seu papel educacional, provinham 

principalmente dos contextos aos quais as crianças estavam inseridas. Conforme visto em 

alguns casos, os educadores precisavam ir até as casas dos alunos para poderem prosseguir com 

as ações da escola, além dos casos onde os próprios responsáveis ignoravam os chamados da 

instituição. Também se fizeram presentes os casos onde os responsáveis das crianças estavam 

inseridos em jornadas de trabalho extensas, com longas demandas nas cargas horárias de 

trabalho. 
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Desta forma, percebeu-se que a partir do momento em que a escola não conseguia ter 

total acesso aos contextos dos alunos, isso implicava também no cumprir com seus objetivos 

institucionais, em outras palavras, o próprio contexto pandêmico dificultava na aproximação da 

escola com as crianças, seja por fatores de desestabilidade financeira dos responsáveis, seja pela 

falta de acesso tecnológico, entre outras questões.  

Assim, o referido projeto conseguiu identificar algumas das dificuldades de 

aproximação da escola com as famílias dos alunos, sendo elas: o limite de alcance das escolas 

dentro dos contextos em que as crianças encontram-se inseridas; a falta de acessibilidade 

tecnológica de algumas das crianças, em razão de fatores socioeconômicos; a ausência de uma 

formação colegial dos responsáveis para instruírem os sujeitos nas atividades passadas pela 

escola; e a disponibilidade de atenção dos familiares dos alunos com a escola, já que as crianças 

necessitam da ponte de seus responsáveis para com a escola. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados coletados pela entrevista, foi possível identificar que de fato o 

cenário da pandemia do COVID-9 causou fortes impactos no acompanhamento realizado pela 

escola com os alunos, mas que apesar disso, há a forte tentativa da mesma em atender aos 

enunciados do Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso da escola analisada, notou-se que 

tanto seus professores quanto núcleo gestor buscavam atender aos enunciados propostos pelo 

ECA. Além disso, dentro das limitações conseguiam exercer um bom papel pedagógico em 

suas ações enquanto instituição. 

No entanto, as dificuldades da escola em chegar até o contexto dos alunos, acabou por 

ser uma das maiores consequências provindas da pandemia. Conforme comentado 

anteriormente, o ECA representou algo grandioso para as crianças e adolescentes, tornando 

inegável a sua presença nos espaços educacionais. Contudo, a partir do momento em que a 

escola não consegue cobrir a macroestrutura das realidades dos alunos, torna-se difícil manter 

até mesmo seus outros setores de atenção, como o ECA.  

No caso em questão, uma parte dessas dificuldades emergiu das circunstâncias 

pandêmicas atuais, ou seja, o fato de que tudo passou a ser realizado de maneira virtual, 

enquanto que a outra parte, fluiu do processo adaptativo das famílias dos alunos ao cenário 
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remoto, ou seja, a familiarização deles com as necessidades do ensino à distância. Assim, a 

entrevista e os materiais estudados puderam comprovar que a escola não pode atuar sozinha na 

construção dos sujeitos, mas em conjunto com a família. 

É importante destacar que este é apenas um recorte entre os inúmeros outros contextos 

escolares existentes, ou seja, possivelmente o ECA possa sim estar impactando de uma forma 

mais significativa em outros espaços educativos, mas certamente não há como negar que no 

cenário pandêmico atual, as escolas no geral sofreram implicações para cumprirem com seus 

papéis. 
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Resumo 

Devido a pandemia de Covid-19 e o distanciamento social, medida adotada como forma de conter avanço da 

doença, a modalidade ensino remoto está sendo praticada na maioria das instituições de ensino do país. Essa 

situação encoraja os autores a fazerem um estudo sobre o ensino de ciências em espaços educativos, apropriando-

se dos conceitos de Educação em CTSA, Cidades Educadoras e aplicando o uso ferramentas de Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação ao ensino de ciências e busca responder a seguinte questão: como o ensino 

de ciências pode dispor dos contextos educativos urbanos adaptáveis ao ensino remoto para consolidar vínculos 

entre alunos e escola? Através de pesquisa exploratória e descritiva por meio de cartas pedagógicas digitais, os 

autores fizeram um levantamento de possíveis espaços urbanos para práticas educativas para o ensino de ciências 

remoto e apresentaram uma ferramenta web, Padlet, como sugestão para a execução dessas práticas. O estudo 

revela ainda os entraves no ensino remoto relacionados a questões práticas e conteúdos adotados, adaptações e 

engajamento dos alunos nas aulas remotas. Neste trabalho, apresentamos um mapeamento que serve de base para 

a construção de temas geradores para o ensino de ciências, mediante as possibilidades do princípio da cidade 

educadora como fundamento da prática que aproxima e vincula escola e família, alunos e professores, mesmo 

durante o ensino remoto. 

 

Palavras-Chave: Pandemia; Padlet; Ensino de Ciências Remoto; Cidades Educadoras; Espaços Educativos. 

 

 

Resumen 

Debido a la pandemia Covid-19 y al distanciamento social, medida adoptada como forma de contener la 

propagación de la enfermedad, la modalidad de educación a distancia se está practicando en la mayoría de las 

instituciones educativas del país. Esta situación anima a los autores a realizar un estudio sobre la enseñanza de las 

ciencias en los espacios educativos, apropiándose de los conceptos de Educación en CTSA, Ciudades Educadoras 

y aplicando el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Digitales a la enseñanza de las ciencias 

y busca dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo puede la enseñanza de las ciências disponer contextos 

educativos urbanos adaptables a la educación a distancia para consolidar los lazos entre alumnos y escuela? 

Mediante de una investigación exploratoria y descriptiva y de cartas pedagógicas digitales, los autores relevaron 

posibles espacios urbanos para prácticas educativas para la enseñanza de las ciencias a distancia y presentaron una 

herramienta web, Padlet, como sugerencia para la implementación de estas prácticas. El estudio también revela 

barreras en la educación remota relacionadas con cuestiones prácticas y contenido adoptado, adaptaciones y 

participación de los estudiantes en clases remotas. En este trabajo, presentamos un mapeo que sirve de base para 

la construcción de temas generadores para la enseñanza de la ciencia, a través de las posibilidades del principio de 
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la ciudad educadora como fundamento de la práctica que une y vincula escuela y familia, estudiantes y profesores, 

mismo durante la enseñanza a distancia. 

Palabras Clave: Pandemia; Padlet; Enseñanza de las Ciencias a Distancia; Ciudades Educadoras; Espacios 

Educativos. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o ensino de ciências passa a ter mais atenção a partir da crescente 

industrialização no Brasil em meados do século XX e, com uma perspectiva tradicionalista, 

tornou-se obrigatório pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 4.024/61) nas séries 

finais do antigo ginasial (atualmente, oitavo e nono ano do ensino fundamental) e se dava por 

meio de aulas expositivas tendo a ciência como verdade absoluta baseada em questionários 

livro-texto e tinha como objetivo principal a formação técnica profissionalizante. A partir da 

década de 1970, o ensino de ciências com enfoque no método científico, busca fazer com que 

o aluno desenvolva habilidades práticas de investigação e pesquisa para formação de futuros 

cientistas (SILVA-BATISTA e MORAES, 2019). 

No início da década seguinte, surgiram projetos de desenvolvimento para criação de 

materiais didáticos do ensino de ciências com ênfase na experimentação baseadas em conceitos 

educacionais intensificando mudanças curriculares. Na década de 1990, as escolas são 

orientadas através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) a formar 

cidadãos capazes de exercer seus direitos e deveres com conceitos que devem ser trabalhados 

de forma interdisciplinar consolidando dessa forma o Ensino em CTS no currículo para uma 

formação crítica e cidadã (SILVA-BATISTA e MORAES, 2019). 

A perspectiva CTS, atualmente, com a inclusão de conceito Ambiente à Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTSA), aborda discussões e suas possíveis influências sociais em 

fatores políticos, socioeconômicos, ambientais e culturais no avanço da Ciência e Tecnologia 

(C&T) nos currículos de ciências. 

A complexidade atrelada ao ensino de ciência também pode ser evidenciada pela recente 

implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de caráter normativo 

que define a progressão de aprendizagens essenciais no Ensino Infantil, Fundamental e Médio 

(EI, EF e EM) respectivamente e, tem como objetivo assegurar ao estudante o direito de 

aprender habilidades e conhecimentos necessários para sua formação, oferecendo um ensino de 

qualidade. Por intermédio dessa perspectiva, as análises foram realizadas nos espaços que 

28 



 
 

 

integram os eixos tecnológico, social e ambiental, considerando o contexto de onde será 

desenvolvido o processo educativo. 

Devido à pandemia, que trouxe diversos obstáculos para a educação brasileira, além de 

evidenciar desigualdade social, as dificuldades em manter o aluno com seu vínculo participativo 

e ativo com a escola foram intensificadas gerando novos desafios para o ensino de ciências pelo 

formato remoto, portanto, as aulas requerem dispositivos eletrônicos tipo computadores ou 

notebooks, smartphones e um espaço domiciliar propício aos estudos, sendo essa, uma realidade 

que não está ao alcance de todos. Para os docentes, uma busca incessante por novas ferramentas 

tecnológicas e meios adequados para que possam alcançar a maior quantidade de alunos 

possível. 

Diante das problemáticas evidenciadas, se coloca como prioridade responder: como o 

ensino de ciências pode dispor dos contextos educativos urbanos adaptáveis ao ensino remoto 

para consolidar vínculos entre alunos e escola? Assim, objetivamos analisar o ensino de ciências 

mediante a ampliação das possibilidades educativas presentes na cidade com auxílio de 

ferramentas de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) para o 

fortalecimento dos vínculos entre alunos e escola, resultando em uma melhoria no processo 

ensino-aprendizagem. 

A pesquisa realizada tem caráter qualitativo e busca identificar os possíveis espaços 

educativos no município de São Fernando, estado do Rio Grande do Norte (RN) e tem como 

objetivo apresentar soluções para democratizar a ciência e promover uma educação científica 

crítica, consequentemente, oportunizando a inclusão social. Dessa forma, por meio da pesquisa 

exploratória (FLICK, 2013), utilizando-se de um mapeamento prévio dos locais disponíveis na 

cidade e, descritiva, mediante relatos entre pesquisadores e docentes, que se desenvolveu 

através de cartas pedagógicas digitais, a fim de identificarmos possíveis espaços educativos 

para práticas pedagógicas no ensino de ciências inseridas nas possibilidades encontradas nas 

leis que regulamentam a Educação no Brasil. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Podemos destacar, que o ensino de ciências pode ocorrer de três formas e em espaços 

distintos, sendo eles; em espaço formal, quando acontece dentro das instituições ensino com 
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toda uma estrutura preparada para que ocorra o ensino, seguindo metodologias, diretrizes, 

regras e normas rígidas; em espaço não formal quando acontece fora dos limites das escolas, 

como museus ou em eventos organizados por instituições; em espaço informal, aquela que 

acontece no dia-a-dia, através da interação entre colegas e amigos, familiares e demais 

interações sociais (GONÇALVES; MACÊDO; SOUZA, 2015). Portanto, os espaços de um 

município podem ser empregados como aparelhos culturais educativos para promover o ensino 

de ciências, deste modo, atendendo às orientações da BNCC. 

Em um modelo articulado pelo movimento Cidades Educadoras iniciado na década de 

1990 na Europa, aplicado ao programa Mais Educação no Brasil, todas as cidades educam, “[...] 

as pessoas que moram em uma cidade são educadas pelo modo como suas ruas, vielas e praças 

são estruturadas e usadas” (SEB/MEC, 2011, p. 9). 

Para o ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT) no EM, a área se 

compromete com o desenvolvimento do letramento científico, contribui e prepara os estudantes 

para “fazer julgamentos, tomar iniciativas, elaborar argumentos e apresentar proposições 

alternativas, bem como fazer uso criterioso de diversas tecnologias.” (BRASIL, 2018, p.537). 

Ainda de acordo com as orientações da BNCC, o ensino de CNT tem como objetivo aprofundar, 

“[...] o exercício do pensamento crítico, realizar novas leituras do mundo, com base em modelos 

abstratos, e tomar decisões responsáveis, éticas e consistentes na identificação e solução de 

situações-problema” (BRASIL, 2018, p.537). Ao ser concluída sua etapa final, o aluno deverá 

estar apto não somente a ingressar em um curso de nível superior, igualmente, deve estar 

preparado para exercer seu pleno direito de cidadania agregando valores éticos e morais à sua 

formação, tornando-se sujeitos responsáveis e críticos. 

Vale citar algumas vertentes encontradas na Educação em CTSA, que parte da 

elaboração de um mapeamento feito por Conrado (2019) referente a valores éticos e morais, 

sendo aqueles que envolvem aplicação de conhecimentos científicos para resolução de 

problemas sociais, organização e desenvolvimento, o pensamento crítico, cognitivo e moral, 

integração de aspectos socioculturais da ciência e da tecnologia e a busca pela transformação 

da sociedade em direção à justiça social e ambiental partindo de ações políticas (CONRADO, 

2019), dos quais evidenciam a total inter-relação à BNCC. Desta forma, a abordagem CTSA 

pode ser amplamente aplicada nos espaços educativos de uma cidade fora dos limites da escola. 
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As etapas dessa abordagem seguem a seguinte estrutura: a) por meio de uma introdução 

em que um tema relacionado à questão social é colocado; b) faz-se então uma análise de uma 

tecnologia referente à temática escolhida; c) avalia-se concepções científicas associadas ao 

contexto e suas limitações; d) retorna-se ao tema em função da tecnologia para busca de 

possíveis soluções ligadas ao problema inicial (AIKENHEAD, 1990). Percebe-se então, que o 

ensino de ciências está além do aprendizado de fórmulas, conceitos, mas que em sua 

pluralidade, deve promover uma releitura (BRASIL, 2018) no avanço de C&T de modo 

interdisciplinar considerando os significativos contextos social e local em uma perspectiva 

voltada à compreensão, contribuições, implicações na sociedade e meio ambiente contribuindo 

para construção de uma sociedade inclusiva e democrática. (BRASIL, 2018; GONÇALVES; 

MACÊDO; SOUZA, 2015). 

Em uma abordagem em CTSA, diversos espaços urbanos podem ser considerados para 

práticas educativas. Lugares como praças, museus, sítios arqueológicos, até mesmo, comércios 

e indústrias podem contextualizar o ensino de ciências. 

 

[...] determinado assunto, podem auxiliar estudantes a compreender a realidade, a 

desenvolver argumentos que contribuam para a formação do pensamento crítico 

acerca de questões sociais problematizadas científica e tecnologicamente, e ainda 

fomentar aprendizagens para a vida. (GONÇALVES; MACÊDO; SOUZA, 2015). 

 

Partindo dessas premissas, o estudo explorou os possíveis espaços educativos no 

município para aplicação do ensino de ciências, como orienta a BNCC, viabilizando o emprego 

de ferramentas TDIC, “[...] utilizando diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC), conhecimentos produzidos e propostas de intervenção pautadas em 

evidências, conhecimentos científicos e princípios éticos e responsáveis”. (BRASIL, 2018, 

p.539). Promove a valorização do contexto local, sendo incluso como conteúdo e tema 

interdisciplinar na escola, possibilita a formação de vínculos e valorização do lugar. Nesse 

sentido, com uma perspectiva voltada aos princípios das Cidade Educadoras, articular e 

integralizar escola e comunidade tendo a cidade como um grande espaço educativo favorecendo 

o aprendizado e troca de saberes trazendo também as memórias através das cartas pedagógicas, 

“E na nova cidade é onde os saberes serão cultivados e o novo surgirá. E no novo, a memória 

convoca o passado no presente” (NOGUEIRA at al., 2017, p.477), para fazer esse fortalecer os 

vínculos entre momentos antes e durante a pandemia. Para Freire (1987), o espaço pode ser 

analisado em diferentes dimensões e a partir de temas geradores e interações, possibilita um 
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novo olhar, nesse contexto, sobre as tecnologias envolvidas e refazer a compreensão de mundo 

de forma crítica e significativa.  

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado no município de São Fernando, interior do estado do RN, pequena 

e tranquila cidade, parte da essência da formação inicial de um dos autores, dentro dos limites 

urbanos. A cidade dispõe de duas unidades de ensino, sendo uma da rede municipal que 

promove o EI e EF e outra da rede estadual para o EM. 

A metodologia aplicada (FLICK, 2013), partindo do problema inicial, passa pela revisão 

bibliográfica, relatos de experiências através de cartas pedagógicas, levantamento de possíveis 

locais, análise de possibilidades inseridas na BNCC para práticas educativas no ensino de 

ciências e análise de dados coletados. Os resultados foram construídos ao decorrer da pesquisa 

através dos relatos, destacando pontos relevantes sobre interação entre alunos e escola, como 

os conteúdos estavam sendo abordados e as práticas utilizadas dentro do contexto remoto. 

Realizamos uma pesquisa exploratória em busca de espaços urbanos para identificarmos 

a aplicabilidade do ensino de ciências nesses locais e, através de cartas pedagógicas digitais, 

diálogos foram desenvolvidos juntos a cinco docentes que atuaram ou atuam no município e 

com docentes que atuam no ensino superior da região para refletir sobre qual o contexto eles se 

encontram nesse momento de desafio. A prática das cartas pedagógicas se fez necessária para 

saber como e se esses espaços estão sendo aproveitados para práticas educativas no ensino 

remoto, quais ferramentas TDIC estão sendo utilizadas e se têm conseguido atender às 

necessidades dos professores para promover o ensino de ciências. 

Por meio das cartas pedagógicas digitais e baseado nas memórias e experiências vividas, 

cada autor contextualizou perguntas sobre quais as dificuldades no ensino remoto, a efetividade 

das ferramentas TDIC e como está se mantendo a interação entre alunos e escola. 

Para seleção de espaços educativos, parte dos critérios adotados, foi a seleção de lugares 

que possibilitasse, preferencialmente, práticas pedagógicas de forma remota, entretanto, não 

impossibilitando o aproveitamento deste estudo similarmente em aulas de campo/presencial. 

4 RESULTADOS E CONCLUSÕES 
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Apresentamos em forma de quadros os lugares que foram analisados dentro da estrutura: 

coluna 1 - Nome (como o local é conhecido na cidade); coluna 2 - Tema (possibilidade a ser 

explorado relacionado à questão social); coluna 3 - Habilidade da BNCC, em ordem alfabética. 

Separamos em dois grupos os espaços analisados durante a pesquisa e classificamos como 

espaços públicos e espaços comerciais (ver Quadro 1) e industriais (ver Quadro 2), que seguem 

abaixo. 

 

Quadro 1 - Espaços públicos. 

NOME TEMA 
HABILIDADE 

DA BNCC 

Açude Público Juvenal 

Medeiros 

Poluição, qualidade da água: descarte indevido de 

resíduos sólidos e líquidos, descartes de resíduos 

radioativos utilizados em usinas nucleares, análise de 

dados sobre a poluição da água, substâncias derivadas 

da decomposição de materiais descartados 

incorretamente. 

EM13CNT104 

Centro Poliesportivo 

Francisca Dantas Menezes. 

Estádio Municipal Elias 

Fernandes. 

Ginásio Poliesportivo Paulo 

Emídio. 

Atividades físicas, esportes: transformações, fluxo da 

matéria e energia nos ecossistemas. Conceitos de 

cinemática. Leis de conservação de energia.  

 

EM13CNT101 

Praça Manoel Torres de 

Araújo. 

Praça José Josias Fernandes. 

Arborização: importância da manutenção e preservação 

da biodiversidade. Impactos causados pelo ser humano. 

Análises de métodos de monitoramento, qualidade do ar 

e da água. 

 

Interações Sociais entre Jovens: vulnerabilidades de 

jovens ao uso de drogas lícitas e ilícitas, consequências, 

substâncias psicoativas, reflexões sobre uso de 

tecnologias digitais. 

EM13CNT206 

 

 

 

 

EM13CNT207 

Unidades Básicas de 

Atendimento - Saúde. 

Reações químicas, Saúde pública: dinâmica de 

populações, análise de dados, métodos de amostragens, 

introdução a mecânica quântica na forma de 

probabilidades, vacinação, epidemiologia. 

EM13CNT205 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 
Quadro 2 - Comercial e Industrial. 

NOME TEMA 
HABILIDADE 

DA BNCC 

Oficinas mecânicas de 

automóveis. 

 

Questões socioambientais: dependência de recursos, 

renováveis e não renováveis, motores a combustão, 

aquecimento global. 

EM13CNT309 
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Postos de combustíveis. Combustíveis fósseis: fontes de energias renováveis e 

não renováveis, biocombustíveis, resíduos sólidos e 

líquidos, meio ambiente. Implicações nos ecossistemas e 

na sociedade na produção de monoculturas. 

EM13CNT106 

 

Fábricas de produtos de 

laticínios. 

Questões socioambientais: aumento da população, perda 

e fragmentação de habitats, desmatamento, produção de 

combustíveis e energia. 

EM13CNT309 

Fonte: Autoria própria, 2020 
 

A pesquisa reuniu uma quantidade considerável de locais para desenvolvimento de 

práticas educativas no ensino de ciências e uma diversidade ampla para abordagens em CTSA 

compatíveis com as orientações da BNCC. 

Escolhemos como referência para apresentação dos dados, as habilidades específicas 

encontradas na BNCC na área de CNT (BRASIL, 2018 p.541-545) do EM que tem como 

finalidade de aprofundar o conhecimento construído durante o EF, “[...] ampliem suas reflexões 

a respeito das tecnologias, tanto no que concerne aos seus meios de produção e seu papel na 

sociedade atual como também em relação às perspectivas futuras de desenvolvimento 

tecnológico” (BRASIL, 2018, p.539). 

Os espaços analisados envolvem um conjunto aparatoso de possibilidades para 

desenvolvimento das habilidades específicas que tratam questões socioeconômicas, 

socioambientais e socioculturais contribuindo para enriquecer a formação cidadã. 

As cartas pedagógicas digitais com os docentes, tiveram um papel fundamental no 

desenvolvimento deste trabalho sobre ensino remoto e ferramentas TDIC. Os temas foram 

abordados no desenvolvimento das cartas para identificarmos como o ensino de ciências estava 

ocorrendo em suas respectivas instituições através do compartilhamento das experiências 

vividas por cada um deles enriquecendo o trabalho. 

Mantendo sigilo dos participantes da pesquisa, os docentes serão representados (ver 

Quadro 3) pela letra P e um numeral para diferenciá-los entre eles. e o formato utilizado foi: 

coluna 1 - ID para identificação dos docentes neste artigo; coluna 2 - Formação Acadêmica; 

coluna 3 - Nível de Ensino; coluna 4 - Rede de Ensino; coluna 5 - Disciplina. 

Os docentes que participaram do trabalho através das cartas pedagógicas digitais são 

apresentados no Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Docentes. 
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ID FORMAÇÃO ACADÊMICA 

NÍVEL 

DE 

ENSINO 

REDE DE 

ENSINO 
DISCIPLINA 

P1 
Bacharelado em Física. Doutorado em 

Física. 

ES Federal Mecânica Clássica. 

P2 
Bacharelado em Agronomia. Doutorado em 

Agricultura Tropical. 

ES Federal Ambiente, Energia e 

Sociedade. 

P3 
Bacharelado em Direito. Licenciatura em 

Geografia. 

EM Estadual Geografia. 

P4 Licenciatura em Matemática. EF, EM Municipal Matemática. 

P5 

Licenciatura em Geografia. Especialização 

em Tecnologias Educacionais e Educação a 

Distância. Especialização em Meio 

Ambiente, Desenvolvimento e 

Sustentabilidade. 

EF, EM Estadual Geografia. 

Fonte: Autoria própria, 2020 
 

Apresentando os diálogos desenvolvidos com os docentes em sua íntegra, quando 

tratamos dos temas espaços educativos para ensino de ciências, critérios adotados para escolha 

de conteúdos e ferramentas TDIC, os relatos seguem na sequência: 

 

Temos que reaprender como aprender, todo processo de aprendizagem leva um tempo 

de adaptação. Estamos nos adaptando a esta nova realidade, novas ferramentas, 

novas metodologias…; O conteúdo tem que ser empolgante, tem que despertar 

perguntas nas pessoas, tem que expor os paradigmas que estão dentro das pessoas. 

Isso pode causar uma aparente confusão mental, mas faz parte do aprendizado, o 

aluno tem que ser surpreendido em cada aula, sempre apresentar algo inesperado. 

Houve um avanço enorme das ferramentas quase que instantaneamente, um salto. 

Acredito que mais coisas virão em um futuro breve baseado em inteligência artificial. 

(P1, CARTA PEDAGÓGICA, 2020). 

 

O ensino remoto traz uma experiência nova, leituras e lições, sem dúvidas, que estão 

nos moldando nossa trajetória e experiência profissional; nos trouxe também grandes 

desafios e entraves na prática docente. A ciencia trava uma batalha com o paradigma 

cultural para conseguir espaço em ambientes que antes não era seu. Conquistar 

espaço mental e ainda físico; e ter êxito no aprendizados dos alunos é um dos maiores 

desafios na prática docente no contexto atual; É inegavel que as ferramentas de 

tecnologias e informação tem assistido a prática docente de forma valiosa, mas não 

substitui a ferramenta e tecnonlogia da didatica presencial. (P2, CARTA 

PEDAGÓGICA, 2020). 

 

Considero algumas variáveis sociais, humanas, formativas e econômicas. Procuro 

colocar assuntos mais recorrentes nas últimas provas do ENEM, concursus públicos 

e temas ligados ao mercado de trabalho; Maiores dificuldades: Insuficiência de 

materiais estruturais que facilitasse o desenvolvimento dos estudantes para utilização 

no ensino remoto. Péssimas condições da plataforma Sigeduc, no sentido de diminuir 

a quantidade de problemas técnicos. Não Conseguimos democratizar as aulas para 

100% dos alunos/as, devido à falta de recursos financeiros; Boa parte dos alunos/as 
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alegam falta de dinheiro para a compra de celulares, computadores, tablets ou 

notebooks, etc.  Por isso, o problema não é a eficiência ou não das ferramentas de 

tecnologias (mostram-se eficientes), mas o acesso igualitário a todos. (P3, CARTA 

PEDAGÓGICA, 2020). 

 

Podemos utilizar aplicativos,  pelo os quais conseguimos dar aulas ao vivo, como se 

tivéssemos em sala de aula; Sigo as orientações da secretaria de educação com 

adaptações para o ENEM. A maior dificuldade está sendo fazer os alunos 

participarem das aulas remotas. Tem sido eficiente com alguns alunos, mas a grande 

maioria não conseguem, pois psicologicamente estão muito abalados devido a 

pandemia. (P4, CARTA PEDAGÓGICA, 2020). 

 

Nesse momento o mais próximo que a maioria dos alunos está do aprendizado 

científico é a um clique de distância, atividades e experiências com materiais 

presentes no cotidiano do aluno pode ser uma boa alternativa; Aplicabilidade em 

uma realidade de escola pública e o contexto local. Não adianta usar temas 

característicos do sul do Brasil, por exemplo, se a realidade do aluno é outra; Sim, 

as ferramentas são eficientes, porém o público não tem ou não quer acessar a 

ferramenta. (P5, CARTA PEDAGÓGICA, 2020). 

 

Nos diálogos podemos perceber que as ferramentas TDIC têm atendido parcialmente às 

expectativas dos docentes para aplicação no ensino remoto e a necessidade de adquirir novas 

habilidades para uso dessas ferramentas, ficando registrado em um dos diálogos, que algumas 

dessas tecnologias sofreram adaptações e atualizações, porém, não foram citadas quais. 

Sobre o aproveitamento dos espaços dos quais os alunos se encontram para práticas 

educativas como forma de agregar valores ao ensino de ciência na modalidade remota, os 

relatos revelam que em sua maior parte, as adaptações nas abordagens dos conteúdos são 

realizadas pelo próprio professor, que de forma indireta, alguns contextos de espaços do aluno, 

estão sendo considerados.  

Outros relatos mostram que para abordagens dos conteúdos, alguns professores seguem 

a programação e conteúdo didático do livro de acordo com as orientações das secretarias 

fazendo adaptações com a finalidade de preparar o aluno para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). Revelam também que na falta de disponibilização de material apropriado para 

o ensino remoto, ficando sob sua responsabilidade, todo o processo de adaptações. 

Quanto à interação esperada entre alunos, professores e escola, os relatos demonstram 

que a falta de engajamento por parte dos alunos é preocupante. Destacando aqui dois relatos 

que revelam isso; o professor P5 (2020), “[...] as ferramentas são eficientes, porém o público 

não tem ou não quer acessar a ferramenta”, para o professor P4 (2020), “A maior dificuldade 

está sendo fazer os alunos participarem das aulas remotas”. Nesse aspecto, a justificativa dos 

alunos é a falta de equipamentos, ambiente adequado para os momentos de encontros síncronos, 
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indisponibilidade de acesso de qualidade à internet. O momento exige do aluno maior 

autonomia nos estudos e requer principalmente o apoio dos familiares. Os relatos ainda 

demonstram que para os docentes a ausência dos alunos é desestimulante e pode ser frustrante 

como cita o professor P5 (2020), “[...]é como se fossemos Youtubers produzindo para um canal 

sem seguidores”. 

Buscando encurtar a distância imposta pela situação atual de pandemia, através das 

interações remotas entre alunos e escola, sugerimos a ferramenta Padlet, por ser uma tecnologia 

web flexível e gratuita, disponível para usuários comuns e instituições de ensino, que possibilita 

o compartilhamento de imagens e outros conteúdos permitindo que os participantes possam 

interagir entre eles. Através dela, imagens geradoras de discussões, por exemplo, podem ser 

disponibilizadas pelo aluno ou pelo professor abrindo o espaço para discussões sobre o tema 

estudado com os demais participantes, consequentemente, incentivando a interação social. 

Desse modo, a ferramenta demonstra potencial para incrementar a interação entre participantes 

estimulando a criatividade e interação entre alunos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No campo estudado, o artigo traz à tona problemáticas inseridas no contexto ensino de 

ciências na modalidade remota e revela as dificuldades enfrentadas pelos docentes através dos 

relatos e a ausência de cultura para práticas educativas utilizando ferramentas TDIC, como disse 

o professor P2 (2020), “A ausencia cultural dessa prática, que reporta a muitos entraves”, a 

ausência dos alunos nas aulas remotas que exige recursos tecnológicos e maior autonomia nos 

estudos, ou seja, o quanto necessitamos nos aprofundar nesse modelo de ensino. As 

experiências durante esse momento de pandemia e distanciamento social, que sem distinção 

atinge a todos em maior ou menor grau, expõe as novas necessidades na educação como 

também, trazer novas respostas sobre educação a distância, uso de novas ferramentas 

tecnologias, ensino domiciliar entre outros, o ensino remoto não sobrepõe o ensino presencial. 

Os novos desafios, sem dúvida, encorajam novos rumos e olhares para o ensino de 

ciências e é necessário o engajamento não só dos professores e dos alunos, mas de todos os 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem, incluindo a participação da família e cada um 
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assumindo seu respectivo papel com objetivo único, garantir um ensino de qualidade para 

sociedade.  

O artigo apresenta como proposta, uma solução a pergunta inicial: “como o ensino de 

ciências pode dispor dos contextos educativos urbanos adaptáveis ao ensino remoto para 

consolidar vínculos entre alunos e escola?”, trazendo um conjunto de possibilidades para 

práticas educativas que dispõe desses espaços. Desta forma, cabe como base norteadora para 

ensino de ciências e, assim, possa reduzir os impactos causados pela pandemia no processo 

ensino-aprendizagem e encurtar a distância entre alunos e escola durante o ensino remoto 

através da valorização dos espaços urbanos promovendo maior interação entre alunos-escola. 
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Resumo 

Os “cursinhos” populares são uma modalidade de Educação popular destinada à alunos egressos do Ensino Médio 

de escolas públicas com intenção de prestarem exames vestibulares. Sendo um sistema educativo informal torna-

se um espaço propício para “ousar” metodologias educacionais alternativas, no sentido de potencializar a 

capacidade de ensino e aprendizagem dos estudantes que em geral apresentam defasagens de conteúdo. O método 

pedagógico denominado “Pedagogia Sintrópica” consiste em um procedimento que se espelha metaforicamente 

no método de cultivo da agricultura sintrópica, ou seja, o consórcio agroecológico, onde as plantas se interagem 

em um sistema produtivo. A Pedagogia Sintrópica, visa integrar as diferentes áreas do conhecimento com as 

condições de aprendizado dos alunos da mesma forma que em um sistema agroflorestal interagem-se elementos 

como luz solar, umidade, fertilidade do solo e consócio integrado de plantio. No sistema pedagógico sintrópico os 

conhecimentos devem ser conectados processados pelos próprios alunos a parir de sua realidade social, emocional 

e cognitiva. Acredita-se dada a experiências anteriores, que este procedimento didático-pedagógico seja mais 

adequado ao público que se destina os cursinhos populares justamente por seu formato de integrar conhecimentos 

e incentivar o protagonismo dos estudantes, sempre na perspectiva de uma Educação emancipadora.  

  

Palavras-Chave: Pedagogia sintrópica; Cursinhos populares; Metodologia de ensino. 

 

 
Resumen 

Los “cursinhos” populares son una modalidad de educación popular dirigida a los egresados de las escuelas 

públicas con la intención de presentarse a los exámenes de ingreso. Como sistema educativo informal, se convierte 

en un espacio propicio para “atreverse” con metodologías educativas alternativas, con el fin de potenciar la 

capacidad de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que, en general, presentan vacíos de contenido. El método 

pedagógico denominado “Pedagogía Sintrópica” consiste en un procedimiento que refleja metafóricamente el 

método de cultivo de la agricultura sintrópica, es decir, el consorcio agroecológico, donde las plantas interactúan 

en un sistema productivo. La Pedagogía Sintrópica tiene como objetivo integrar las diferentes áreas de 

conocimiento con las condiciones de aprendizaje de los estudiantes de la misma manera que en un sistema 

agroforestal interactúan elementos como la luz solar, la humedad, la fertilidad del suelo y el consorcio integrado 

de siembra. En el sistema pedagógico sintrópico, el conocimiento debe ser conectado y procesado por los propios 

estudiantes desde su realidad social, emocional y cognitiva. Se cree, dadas las experiencias previas, que este 

procedimiento didáctico-pedagógico es más adecuado para el público al que están destinados los cursos populares 

precisamente por su formato de integrar saberes y fomentar el protagonismo de los estudiantes, siempre desde la 

perspectiva de una Educación emancipadora. 

 

Palabras Clave: Pedagogía sintrópica; Cursos populares; metodología de enseñanza 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Antes de tudo é necessário explicar que o termo “sintropia” é utilizado originalmente na 

agricultura com a finalidade de ilustrar um sistema agrícola sincronizado a partir de um 

consócio de plantas nativas, “ervas daninhas” e culturas comerciais em um só espaço e 

convivendo, não só do ponto de vista harmônico, mas inclusive se ajudando mutuamente. Esta 

prática tem se revelado altamente eficaz tanto no sistema produtivo, quanto no aspecto da 

regeneração natural, não é, contudo, um método inovador, é concebido e empregado desde os 

anos de 1940 primeiramente no Japão depois em vários países da Ásia e Oceania. A técnica 

desenvolvida pelo agricultor Masanabu Fukuoka, e poeticamente descrita em sua obra “A 

revolução de uma palha” (FUKUOKA, 2008) explica que diversas culturas podem ser muito 

produtivas em consórcio harmônico com o “mato” respeitando desta forma seu ciclo natural. 

Este tipo de cultivo foi também empregado no Brasil pelo agricultor e pesquisador Ernest 

Gotsch (1996), que em seus experimentos criou o chamado sistema agroflorestal (SAF) onde 

os alimentos podiam ser cultivados juntamente com o plantio florestal resultando o consórcio 

entre a produção de alimentos e regeneração natural. É importante destacar que em todos os 

exemplos dados não se utiliza adubação química, herbicidas nem plantas transgênicas. 

A necessária explicação sobre esta técnica agrícola se deve ao fato que o método 

denominado por “Pedagogia Sintrópica” utiliza metaforicamente o mesmo princípio, ou seja, 

uma visão holística sobre o todo, mas neste caso se designando especificamente a Educação.  

Isto naturalmente implica em ressignificar as práticas pedagógicas em uma total mudança de 

paradigma, da mesma forma que confrontar a agricultura praticada nos sistemas agroflorestais 

com agronegócio, visto que este propõe a monocultura, assim como a Educação tradicional 

sugere a compartimentação do conhecimento em “disciplinas”.  Sabe-se que tanto a 

monocultura, como, “grade” disciplinar são práticas antinaturais, porque não dizer agressivas, 

isso se prova pela necessidade de aplicação de herbicidas e adubação química na agricultura 

convencional assim como na rígida disciplina escolar também aplicada no sistema educacional 

vigente. 

Torna-se claro que estes são sistemas antinaturais, é notório que a mente humana, assim 

como a terra tem a capacidade natural de brotamento de sementes, está também apta para 

produzir constantemente novos conhecimentos. Da mesma forma que em um sistema sintrópico 
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as culturas se interpolam e se sobrepõem, a mente capta novas informações e as transformam 

em conhecimentos conectando com os que já existem em um processo contínuo de assimilação 

e acomodação (PIAGET, 1970).  

Nesse aspecto dentro do processo de ensino e aprendizagem deve se priorizar o aspecto 

qualitativo e não somente o quantitativo. Os sistemas de ensino fazem justamente o contrário: 

os alunos recebem uma quantidade exagerada de aulas e atividades, no entanto o resultado é 

exatamente o oposto do esperado, os alunos apresentam altos índices de estresse, baixo 

aprendizado (proporcional ao número de horas de estudo), praticamente nenhum conteúdo 

crítico ou reflexivo, além distanciar o conhecimento escolar da vivenciado cotidiano. De forma 

análoga em um sistema agrícola tradicional gasta-se muitos recursos (tempo e dinheiro) para se 

eliminar o “mato” pelo fato de não se conseguir raciocinar do ponto de vista do manejo 

sintrópico. O chamado “mato” tem a importância fundamental de proteger o solo, manter a 

umidade, afastar as “pragas” das culturas e em última instância transformar-se em biomassa 

(serrapilheira) que fertiliza o solo de maneira natural. O sistema sintrópico, nas palavras de 

Gotsch (1996) deve “gerar recursos e não consumir recursos” e com um custo muito menor. 

Quando se volta para o campo da Educação a comparação pode ser bastante semelhante; a rígida 

disciplina escolar imposta aos alunos pode tentar dominar seus corpos, mas não suas mentes 

(FOUCAULT, 2014).  

Os resultados desta tentativa antinatural de forçar o aprendizado escolar resulta em 

apatia, desânimo de professores a alunos e até manifestações agressivas. Estes são claramente 

sintomas observados em escolas públicas, nas escolas privadas o resultado pode ser ainda pior, 

a pressão que as famílias e da própria escola exerce na busca de resultados efetivos causa 

estresse, depressão, crises nervosas em casos extremos suicídios (PATTO, 2008). Este quadro 

vem se repetindo ao longo do tempo, e até o momento mesmo sabendo da pouca eficácia do 

ensino tradicional existe uma grande resistência a qualquer mudança.  

Voltando ao exemplo da agricultura, pode-se cultivar em uma horta sintrópica grande 

quantidade de hortaliças em um pequeno espaço convivendo harmonicamente com os insetos e 

o mato. A simbiose entre o ser humano e a natureza poupa tempo e trabalho e gera uma maior 

produção porque se respeita o fluxo da natureza. De maneira análoga a mente dos alunos, está 

sempre ativa, e na maioria das vezes dispersa às explicações dos professores, na verdade isso é 

um procedimento normal, pois quando algo interessante, ou que faça sentido é mencionado nas 
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aulas capta imediatamente a atenção estimula o processo cognitivo e se inicia a aprendizagem. 

Isso pode inicialmente denotar um aprendizado desconectado, mas é justamente o contrário, é 

nesta perspectiva que os alunos aprendem verdadeiramente. Este processo naturalmente gera a 

concepção de uma reestruturação didática, onde a preocupação central não deve se ater a 

questão do conteúdo, mas sim na forma e de que maneira os educandos elaboram estas 

informações e as transformam em conhecimentos conectáveis ao que já sabem (VYGOTSKI, 

1991).   

A proposta de um sistema pedagógico sintrópico privilegia a colaboração mútua, a 

cooperação e intercâmbio de pontos de vista, ideias, conexão de conhecimentos e, sobretudo a 

multiplicidade integrada de saberes (MORIN, 2000). De forma antagônica os sistemas de 

ensino, assim como o agronegócio produzem resultados satisfatórios somente à custa de 

grandes investimentos, neste aspecto o sistema sintrópico, tanto na agricultura quanto na 

Educação consegue atingir bons resultados trabalhando favor da natureza e não contra ela. 

Pode-se fazer metaforicamente uma livre associação entre a agricultura proveniente do método 

Plantation, com a Educação inspirada no método Ratio Studiorum, pois ambos os métodos 

estão radicados na mente de educadores e agricultores, e estes têm grande dificuldade de sequer 

pensar e refletir sobre algo diferente.  

Da mesma forma como a terra é preparada para receber as sementes, a inteligência dos 

alunos deve ser estimulada para perceber a importância do conhecimento, contudo em muitos 

casos os conteúdos curriculares não são reconhecidos como saberes próximos a seu cotidiano 

e, portanto, de pouca ou nenhuma importância. Sabe-se que a escola e os professores são bem-

intencionados, mas as propostas de ensino, e mesmo os planos pedagógicos são deslocados da 

realidade dos estudantes, frustram suas expectativas e toda realidade escolar se configura no 

inusitado paradoxo: se o professor quer ensinar e o aluno quer aprender porque o sistema 

educacional não funciona de forma adequada? Percebe-se claramente que existe alguma “falha 

no sistema”, porém as possíveis soluções não precisam envolver vultosos recursos, nem planos 

miraculosos, assim como na agricultura sintrópica pode-se obter bons resultados e utilizando 

poucos recursos em pequenos espaços, a proposta da Pedagogia Sintrópica também propõe o 

emprego de pouca “mão de obra” (professores), pouco espaço (menos salas) para se obter 

melhores resultados. O próprio idealizador do método da agricultura sintrópica, Ernest Gotsch 
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(1996), nos ensina uma fórmula básica e eficiente: produzir gerando recursos e não produzir 

explorando recursos.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Toda discussão teórica a respeito deste método pedagógico se reflete em uma proposta 

prática que pode ser aplicada em “cursinhos populares”, que é  uma modalidade de ensino 

informal destinada a estudantes de escolas públicas egressos do Ensino Médio que não se 

sentem preparados para prestarem os exames vestibulares a fim de adentrarem uma 

universidade pública. Existe na verdade, uma grande quantidade destes cursos, muitos inclusive 

estruturados pelo trabalho voluntário de estudantes universitários. Estes espaços dispõem de 

grande variedade de propostas didático-pedagógicas, desde as mais tradicionais apostiladas às 

mais inovadoras, a Pedagogia Sintrópica afigura-se neste cenário como uma perspectiva de 

mudança de paradigma no sentido de conectar os conteúdos pedagógicos à realidade dos 

estudantes.  É importante também salientar que seu aspecto fundamental muito além de preparar 

os estudantes para os exames é motivar a consciência social sempre visando uma perspectiva 

emancipadora (FREIRE, 2015). Para tanto estruturou-se de forma prática, inclusive baseada em 

experiências anteriores uma proposta de transmissão de conteúdos pedagógicos que fossem 

transpostos sob a forma de situações problema, onde os estudantes buscassem soluções 

baseadas em seus próprios saberes e se sentissem motivados a procurar embasamento nos 

materiais didáticos disponíveis e desta forma construíssem seu próprio conhecimento. As aulas 

iniciariam a partir de situações-problema estruturados pelos educadores, onde os alunos seriam 

motivados a buscarem soluções utilizando informações interligadas em uma perspectiva 

interdisciplinar. Cabe ressaltar que o papel do educador, neste momento seria muito mais para 

gerar dúvidas e questionamentos que propriamente realizar explicações.  

Exemplos práticos de aulas:  

 

Área: Ciências da Natureza 

Aula 0X: O mal que não se vê 

Situação problema: Você é um médico holandês em 1630 e está pesquisando a doença que está 

matando todo mundo. 
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Questionamentos: O que provoca as doenças; o que estava acontecendo na Holanda nesta 

época; se os vírus e bactérias são tão pequenos como conseguem matar as pessoas; como faz 

para enxergar as bactérias; qual o tamanho do vírus e da bactéria; de onde vem essa praga; será 

que a doença não é um castigo de Deus? 

Conhecimentos a serem desenvolvidos: agentes patógenos; de onde vem os vírus e bactérias; 

vírus de DNA e de RNA; guerra dos 30 anos; razão e proporção; regra de três; óptica; rotas 

comerciais na Idade Média; o pensamento da época nas palavras de Spinoza; 

Recursos didáticos: textos, mapas, filmes e vídeos a critério dos professores. 

 

Área: Raciocínio lógico abstrato 

Aula 0X: A conta da eletricidade está salgada 

Situação problema: Temos que economizar energia, está muito caro! 

Questionamentos: porque o banho demorado gasta mais; porque tomamos choque na torneira 

do chuveiro; como calcular o valor da conta de luz; o que é caro e o que é barato; qual o 

eletrodoméstico mais importante da casa; porque o sal dissolve na água e a areia não; como se 

conservavam os alimentos quando não existia geladeira;  

Conhecimentos a serem desenvolvidos: conceito de funções; princípios de eletricidade; 

soluções químicas/solventes; conservação de alimentos, propriedades químicas dos alimentos - 

pirâmide alimentar; cadeia alimentar; cálculo de razão e proporção; comércio de especiarias; 

mercantilismo, princípios de economia; Ética e Economia de Amartya Sen. 

Recursos didáticos: textos, mapas, filmes e vídeos a critério dos professores. 

Área: Ciências humanas 

Aula 0X: O pai dos pobres e a mãe dos ricos  

Situação problema: A vida na roça está muito dura, seu pai resolveu mudar com a família para 

o Rio de Janeiro no início dos anos de 1940.  

Questionamentos: porque a família saiu da roça nessa época; onde foram morar; onde foram 

trabalhar; como era o Rio nessa época; porque a água da cidade não presta; de onde saiu tanta 

gente; que delícia de carnaval e futebol. 

Conhecimentos a serem desenvolvidos: a “Era Vargas”; indústrias de base; ligações iônicas; 

ligações covalentes; ligações metálicas; prospecção e transformação de petróleo; a vida e as 
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doenças da cidade; saneamento básico; formação do povo brasileiro; o pensamento de Darcy 

Ribeiro. 

Recursos didáticos: textos, mapas, filmes e vídeos a critério dos professores. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Tem-se discutido exaustivamente sobre as perspectivas da educação escolar no Brasil, 

ao longo dos anos foram realizados planos, legislações e infinitos projetos, no entanto com 

poucas mudanças efetivas. O resultado torna-se óbvio: o baixo nível de aprendizagem eficaz 

dos jovens estudantes egressos do Ensino Fundamental e Médio é algo evidente, poucos 

conseguem se lembrar do que foi ensinado e ainda pior não conseguem estabelecer nexos entre 

as informações que receberam provenientes da estrutura curricular. As avaliações escancaram 

estes dados.  

Toda esta multiplicidade de conteúdos curriculares é exigida nos exames vestibulares, 

e desta forma a modalidade dos “cursinhos” preparatórios tornou-se quase uma obrigatoriedade. 

No caso das escolas públicas, principalmente de alunos trabalhadores que realizam os cursos 

noturnos, poucas chances têm de concorrerem às vagas nas universidades públicas. Neste 

momento surge o cruel paradoxo: alunos de classes sociais mais altas, estudantes de escolas 

privadas e com recursos para custearem cursos preparatórios também privados tem acesso às 

Universidades públicas, enquanto os jovens egressos da escola pública, quando podem estão 

destinados em sua maioria as faculdades particulares e em muitos casos em cursos de 

modalidade EAD em função do preço. Inúmeras pesquisas anteriores mostram que os jovens 

acreditam que a Educação é importante, principalmente como meio de ascensão social, contudo 

não conseguem enxergar a importância dos conhecimentos transmitidos pela matriz curricular. 

A despeito das pesquisas que mostram o contrário, as escolas insistem em transmitir estas 

mesmas informações descontextualizadas da mesma forma há décadas este século demanda a 

mudança urgente da forma de abordar os temas e consequentemente o modo com que as 

informações deveriam ser dirigidas, para que os alunos as possam transformar em 

conhecimentos que tenham sentido e sejam úteis.  
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O conjunto de informações transmitido pelos conteúdos curriculares é extremamente 

importante, mas somente quando o aluno percebe que isto está relacionado com seu mundo 

(RANCIÈRE, 2002).  

O estudo de um fato histórico como a Revolução Industrial, por exemplo, a partir de 

fatos, datas e nomes é completamente inútil e sem sentido, mas refletir sobre suas implicações 

no cenário social e econômico o qual, muitas vezes os próprios alunos estão expostos é 

interessante e importante; estudar maneiras e possibilidades de mudança na sociedade, no meio 

que se vive é interessante e importante; pensar como estas mudanças poderão ocorrer também 

é uma questão de relevância, e isso é reconhecido pelos alunos. Estes precisam distinguir senão 

a concretude, mas ao menos a aplicabilidade prática do que estão estudando, seja da 

compreensão de um contexto histórico, um cálculo matemático a ser aplicado no cotidiano, ou 

mesmo a beleza de uma poesia.  

Enxergando nesta perspectiva a Pedagogia Sintrópica abandona o aspecto de utopia e 

emerge como uma alternativa viável que, pelo fato de estar aberta a opiniões, valores e 

propostas em razão de possuir uma estrutura flexível e capacidade de adaptação às mudanças e 

necessidades de um tempo em que as mudanças estão cada vez mais fluidas e permeáveis 

(BAUMAN, 2000). A Escola na perspectiva Sintrópica tem por propriedade ser continuamente 

um projeto com a capacidade de estar sempre disposta a mudanças, visto que está sempre 

direcionada ao futuro e não ao passado.  

A Educação tradicional, ainda não conseguiu se desvincular da ilusória segurança do 

passado e isso traz consigo uma imobilidade que este novo século, não tolera, os “cursinhos” 

populares, no caso demandam uma versatilidade ainda maior. Seus alunos não têm nem tempo 

nem disposição para perder com elucubrações sem sentido, além do fato deste espaço popular 

de aprendizagem também considerar a questão fundamental da Educação emancipadora. Visa-

se não apenas colocar filhos da classe trabalhadora ao ensino superior, mas fornecer subsídios 

intelectuais para que estes levem esta perspectiva para dentro da própria Universidade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No presente estudo procurou-se trazer algumas reflexões acerca de conhecimentos 

teóricos e práticos no campo da agricultura sintrópica assim como as experiências na Educação 
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Popular onde em ambas se utiliza de metodologia interdisciplinar. Pensar um sistema 

metodológico prático e realizável advém tanto de experiências como agricultor sem terras e 

com poucos recursos, como professor de cursinho popular com todas as dificuldades que esta 

modalidade de ensino acarreta. Não obstante às inerentes dificuldades têm-se obtido relativo 

sucesso em ambas as modalidades, assim a união das duas propostas sob a forma de um sistema 

didático-pedagógico configura-se como uma proposta realizável e com a perspectiva de 

enxergar a Educação de forma inovadora a fim de atender os ensejos dos jovens estudantes do 

século XXI.  

A sugestão da reorganização curricular em módulos temáticos visa o rompimento com 

rigidez do arcabouço curricular que exige uma rígida disciplina e tempo de aprendizagem 

previamente definido. Os estudantes, principalmente de cursinhos populares já chegam de um 

sistema impositor, seja no trabalho ou na escola, assim necessitam sobremaneira de um espaço 

de liberdade e criatividade para ser e aprender. Comparando-se com os sistemas de ensino 

convencionais, a proposta Sintrópica pode parecer ofertar índices quantitativamente menores, 

mas, da mesma forma que a agroecologia tem menor produtividade em termos absolutos 

oferece, por sua vez alimentos orgânicos, saudáveis e sustentáveis. 
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Resumo 

Apesar dos esforços de instituições de ensino para incluir todos os estudantes, ainda existem muitos entraves para 

ensinar alunos com surdez, sobretudo por muitos docentes ainda utilizarem estratégias tradicionais e não terem a 

formação necessária na área de educação inclusiva. O presente trabalho traz uma proposta para o ensino de tabela 

periódica a turmas que apresentam alunos surdos, por meio da aplicação de um jogo de tabuleiro, bem como a 

construção de uma tabela periódica acessível em Libras. O objetivo desta pesquisa foi de investigar quais as 

dificuldades enfrentadas pelos estudantes e intérpretes no ensino de química e avaliar a eficiência dessas estratégias 

lúdicas. Os resultados evidenciaram que os alunos surdos têm dificuldade para acompanhar as aulas e compreender 

os assuntos, principalmente pela ausência de estratégias que valorizem o visual, e os intérpretes demonstraram 

desconhecer alguns termos específicos da química. Além disso, o jogo inclusivo e a tabela periódica acessível se 

apresentaram como estratégias promissores, contribuindo positivamente para a aprendizagem de todos os alunos. 

 

Palavras-Chave: Jogo inclusivo; Educação Inclusiva; ensino de química. 

 

 
Resumen 

A pesar de los esfuerzos de las instituciones educativas para incluir a todos los estudiantes, aún existen muchos 

obstáculos para enseñar a los estudiantes con sordera, especialmente porque muchos docentes aún utilizan 

estrategias tradicionales y no cuentan con la formación necesaria en el área de educación inclusiva. Este trabajo 

presenta una propuesta para la enseñanza de una tabla periódica a clases con alumnos sordos, mediante la 

aplicación de un juego de mesa, así como la construcción de una tabla periódica accesible en Lengua Brasileña de 

Siglos. El objetivo de esta investigación fue investigar las dificultades que enfrentan los estudiantes y los 

intérpretes en la enseñanza de la química y evaluar la eficacia de estas estrategias lúdicas. Los resultados mostraron 

que los estudiantes sordos tienen dificultades para seguir las clases y comprender las materias, principalmente por 

la ausencia de estrategias que valoren lo visual, y los intérpretes demostraron que desconocían algunos términos 

específicos de la química. Además, el juego inclusivo y la tabla periódica accesible se presentaron como estrategias 

prometedoras, contribuyendo positivamente al aprendizaje de todos los estudiantes. 

 

Palabras Clave: Juego inclusivo; Educación Inclusiva; enseñanza de la química. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Inclusiva é uma concepção de ensino que visa à garantia do direito a uma 

educação de qualidade a todas as pessoas, pautada na igualdade de direitos e de oportunidades 

para todos. Para tanto, existe a necessidade de se acolher os estudantes nos sistemas de ensino, 

independentemente de sexo, raça, cor, condições físicas ou mentais, rompendo com práticas 

educativas excludentes e discriminatórias (MANTOAN, 2003). A inclusão de jovens e adultos 

com necessidades educacionais especiais (NEE) nas escolas regulares é de suma importância 

para possibilitar uma maior troca de saberes e experiências entre professores, alunos com NEE 

e demais estudantes. Para isso, é preciso oferecer todas as condições necessárias para que os 

indivíduos com NEE tenham uma aprendizagem plena e satisfatória (CARVALHO, 2019). 

Apesar de a inclusão ser garantida por lei, as dificuldades e contrassensos na efetivação 

desse paradigma nas escolas encontram-se em torno da falta de acessibilidade nos âmbitos 

escolares para alunos com NEE. Os entraves vivenciados pelo sistema educacional de ensino 

para efetivar a inclusão envolvem não apenas péssimas condições de estruturas físicas, como 

também barreiras de ordem comunicacional, atitudinal e o despreparo significativo de formação 

de professores (KONKEL; ANDRADE; KOSVOSKI, 2015). 

No tocante a alunos com deficiência auditiva, a principal dificuldade vivenciada em sala 

de aula envolve adequar-se a metodologias focalizadas na oralidade e a falta de comunicação 

com docentes e colegas. Esses entraves levam a cenários de exclusão, com comprometimentos 

no desenvolvimento cognitivo na criança, aquisição da escrita, compreensão de letras e 

números, bem como construção da autoestima (STROBEL, 2008). Em algumas áreas, como a 

química, já existe uma dificuldade entre os alunos ouvintes para aprender alguns conceitos, 

assim, a situação de aprendizagem para os alunos surdos é ainda mais comprometida quando 

não se oferece a eles as condições necessárias para seu aproveitamento (ALMEIDA, 2014).   

A Língua Brasileira de Sinais (Libras), reconhecida como meio legal de comunicação e 

expressão da comunidade surda no Brasil pela Lei 10.436/2002 (BRASIL, 2002), vem 

oferecendo possibilidades e motivação à educação de surdos, permitindo o diálogo entre o corpo 

docente e alunos, com trocas de conhecimentos dentro e fora da sala de aula. Além disso, a 

Libras vem sendo utilizada na adaptação de materiais didáticos, desempenhando um importante 

papel na quebra de barreiras de ordem comunicacional e, consequentemente, na promoção da 

inclusão (OLIVEIRA; SOUZA, 2020). 
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Na perspectiva do ensino de química, a carência de materiais didáticos adaptados 

compromete a aprendizagem de estudantes surdos. Aliado a isso, os intérpretes de Libras muitas 

vezes desconhecem sinais químicos específicos, inclusive associados à própria tabela periódica, 

dificultando, assim, o processo de ensino-aprendizagem (SALDANHA, 2011). Apesar de 

incipientes, estudos vêm sendo desenvolvidos no sentido de promover o fortalecimento do 

ensino de química em Libras. Já existem, por exemplo, tabelas periódicas adaptadas, as quais 

potencializam o aprendizado de estudantes surdos por atenderem às suas necessidades 

(VIEIRA; BRAVIANO; GONÇALVEZ, 2017). 

Outra abordagem bastante promissora no ensino de química é a realização de práticas 

lúdicas e utilização de jogos, os quais proporcionam meios para que alunos assimilem e 

compreendam com mais facilidade assuntos de grande complexidade e abstração. Na área da 

educação, a inserção de jogos no processo educativo vem desempenhando um papel chave, por 

conferir dinamismo, desenvolver o raciocínio lógico, incentivar a participação ativa dos 

estudantes, bem como proporcionar motivação e engajamento (ALVES, 2015). 

Muito embora sejam difundidas estratégias pedagógicas lúdicas e diversificadas no 

ambiente escolar, o ensino de química para surdos ainda é majoritariamente pautado na 

utilização excessiva de metodologias tradicionais expositivas, sobretudo por haver certa 

resistência de professores em incorporar abordagens inovadoras em seu fazer docente. Essa 

realidade não apenas dificulta a aprendizagem da química pelos estudantes surdos, mas também 

compromete a própria interação entre os colegas da turma (SILVA; DELFINO, 2016). Dessa 

maneira, constata-se uma necessidade imperativa de se desenvolver estudos que fomentem a 

utilização de práticas atrativas, para que o ensino de química a surdos seja potencializado. 

Dentre os assuntos da química, a tabela periódica é o conteúdo de maior importância 

para o conhecimento dos elementos, uma vez que ela funciona como um alfabeto de linguagem 

química, apresentando a configuração eletrônica, os modelos atômicos, as massas e as próprias 

propriedades dos elementos químicos. Assim, a compreensão da tabela periódica é a base para 

todo o entendimento da disciplina de química, sendo necessárias abordagens didático-

pedagógicas que impulsionem as habilidades cognitivas requeridas para a aquisição desse 

conhecimento (OLIVEIRA et al., 2015). 

O presente trabalho tem o objetivo de investigar as dificuldades vivenciadas por alunos 

surdos e intérpretes de Libras no processo de ensino-aprendizagem de química em uma escola 
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pública da cidade de Assú/RN e avaliar a eficiência da utilização de um jogo didático de baixo 

custo como tecnologia educacional facilitadora do ensino de tabela periódica no Ensino Médio. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é uma pesquisa participante, de abordagem quali-quantitativa e 

natureza aplicada (GIL, 2008) e apresenta um caráter de intervenção pedagógica (DAMIANI 

et al., 2013). O estudo foi desenvolvido em uma escola estadual no município de Assú/RN, 

durante o mês de novembro de 2019. A instituição apresentava boa infraestrutura, 

compreendendo espaços em condições satisfatórias de funcionamento, além de uma Sala de 

Recursos Multifuncionais. Em cada turma contendo estudantes com deficiência auditiva, eram 

disponibilizados dois intérpretes de Libras para fornecer o suporte necessário durante as aulas. 

O estudo foi realizado em duas turmas do Ensino Médio, uma do 2º e outra do 3º ano, 

ambas contendo 16 alunos cada, com faixa etária entre 16 e 20 anos. Ary (nome fictício), aluna 

do 2º ano, era surda e tinha dificuldades de aprendizagem, por não conseguir se comunicar com 

os demais e não dominar a Libras, assim recebia apoio das intérpretes sobretudo por meio de 

mímica. Já Noah (nome fictício), aluno do 3º ano, era surdo e conseguia realizar leitura labial, 

compreendia satisfatoriamente a Libras e se comunicava sem dificuldades com as intérpretes. 

A pesquisa foi dividida em cinco etapas. Na primeira etapa, foi realizada uma entrevista 

com os dois alunos surdos (Ary e Noah) e as duas intérpretes de Libras, com a finalidade de 

identificar suas dificuldades com a química. A segunda etapa consistiu na aplicação de um 

questionário com dez questões de múltipla escolha sobre a tabela periódica (pré-teste), com o 

intuito de fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos. Na terceira etapa, foi 

realizada uma aula expositiva dialógica com as duas turmas sobre o assunto de tabela periódica. 

A quarta etapa constituiu na construção coletiva de uma tabela periódica acessível em 

Libras e na aplicação simultânea de um jogo didático. Cada uma das turmas foi dividida em 

quatro grupos de quatro integrantes e todos foram engajados na confecção da tabela periódica. 

Para isso, foram disponibilizados cartões contendo informações sobre os elementos químicos 

em português e em Libras, os quais precisavam ser coloridos de acordo com suas propriedades 

(Figura 1). Enquanto isso, cada grupo foi convidado, individualmente, para jogar um jogo 

simples de tabuleiro, que continua cartas com perguntas relacionadas à aula expositiva anterior, 

bem como pegadinhas, como por exemplo “volte uma casa” ou “perdeu a vez” (Figura 2). 
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Quando um estudante vencia o jogo, o grupo retornava para a pintura dos cartões da tabela 

periódica e o próximo grupo era convidado a jogar. Ao final, os cartões coloridos foram 

colocados na parede da sala de aula das turmas para construir a tabela periódica. 

 

 
Figura 1: Elementos químicos da tabela periódica acessível em Libras. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 

 
Figura 2: Jogo de tabuleiro simples de perguntas e respostas. A) Tabuleiro impresso contendo as casas, pinos e 

dado. B) Molde do dado, cujas faces apresentam os números em algarismos arábicos e em Libras. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Na última etapa, o questionário inicial contendo as questões sobre tabela periódica foi 

reaplicado (pós-teste). Com o intuito de investigar a eficiência da pesquisa, que compreendeu 

a aula expositiva, a aplicação do jogo didático e a confecção conjunta da tabela periódica, a 

quantidade de acertos das questões presentes nos questionários aplicados antes (pré-teste) e 

depois (pós-teste) das intervenções pelos alunos foi comparada a partir de um teste-t pareado, 

utilizando o software STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc., 2007). Foi adotado um nível de 

significância α = 0,05. 

A B 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Entrevista dos estudantes surdos e intérpretes de Libras 

 

As entrevistas realizadas com os alunos surdos e as intérpretes de Libras possibilitaram 

compreender a dinâmica de aprendizagem dos estudantes, as dificuldades enfrentadas pelos 

intérpretes nas aulas de química e a importância de se utilizar recursos didáticos em conjunto 

com os alunos para conseguir um melhor rendimento escolar. As perguntas e respostas 

aplicadas aos alunos Ary e Noah foram sumarizadas no Quadro 1 a seguir: 

 
Quadro 1: Perguntas e respostas da entrevista aos alunos com surdez das turmas do 2º e 3º anos. 

Pergunta: Qual é a sua principal dificuldade com a disciplina da química? 

Ary “Não consigo compreender.” 

Noah “Não consigo compreender, pois as explicações são rápidas demais.” 

 

Pergunta: Quais as sugestões que vocês dariam aos seus professores para o ensino de química? 

Ary 
“Uma melhor explicação na questão visual, eslaides com mas imagens, que ficaria mais fácil 

para minha compreensão.” 

Noah 
“O professor poderia falar mais devagar, mostrar imagens, porque as imagens ajudam a 

entender o assunto.” 

 

Pergunta: Como é a relação entre os professores e os alunos na disciplina de química? 

Ary 
“Os meus colegas me ajudam bastante, quando não consigo compreender o que a professora 

está repassando.” 

Noah 
“A interação é boa, o professor explica algumas coisas e dá para entender. Mas meus amigos 

me ajudam; e com eles consigo entender melhor.” 

 

Pergunta: Você tem alguma dificuldade em compreender os assuntos passados, os quais o professor 

mediador transmite? 

Ary 
“Mesmo com a intérprete ao meu lado, tem alguns assuntos que ficam confusos e não 

consigo entender.” 

Noah “A dificuldade maior é que a professora só traz palavras, e nada dinâmico.” 

 

Pergunta: É utilizada alguma estratégia para facilitar sua inclusão em sala de aula? 
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Ary 
“A minha intérprete e a minha amiga me ajudam bastante. A turma também está sempre ao 

meu lado quando preciso.” 

Noah 
“Tem um aluno que é meu amigo, ele me ajuda, ele consegue transmitir o que a professora 

fala, de forma simples e prática, e assim fica melhor de compreender.” 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Pelas falas dos alunos, é possível notar que há bastante dificuldade no entendimento da 

disciplina, devido ao emprego de uma metodologia tradicional pela docente regular nas aulas 

de química. Para Sousa e Silveira (2011), os professores que não possuem formação em Libras 

possuem dificuldades para ensinar conceitos científicos a surdos. Dessa forma, a construção 

desses conceitos acaba se tornando responsabilidade do intérprete, que nem sempre possui 

conhecimento da área específica. Essa realidade acaba dificultando o progresso dos alunos, 

havendo, pois, a necessidade de que o professor de química trabalhe sempre em parceria com 

o intérprete, no intuito de garantir a aprendizagem dos discentes com surdez. 

Ainda nesse sentido, os alunos relataram a falta de recursos visuais e de dinâmicas nas 

aulas, alegando que essas estratégias poderiam contribuir para uma melhor compreensão dos 

assuntos. Conforme Santos (2014), o uso de recursos didáticos visuais, como fotos, desenhos, 

maquetes e trechos de vídeo nas aulas de química são imprescindíveis para a aprendizagem de 

assuntos abstratos. No caso do ensino a estudantes surdos, Campello, Silveira e Rodrigues 

(2018) comentam que recursos visuais são fundamentais para uma aprendizagem significativa, 

já que esses estudantes aprendem e constroem sua subjetividade sobretudo através da visão. 

Vale salientar que, apesar das dificuldades para compreender os assuntos discutidos na 

aula, Ary e Noah contam com a ajuda tanto dos colegas como das intérpretes, revelando que os 

estudantes surdos são acolhidos pela classe. Esse respeito, amizade e ajuda dos companheiros 

são fundamentais para a inclusão dos alunos surdos e contribuem positivamente para o processo 

de ensino-aprendizagem. 

No tocante à entrevista com as intérpretes, as respostas estão apresentadas no Quadro 2: 

 
Quadro 2: Perguntas e respostas da entrevista às intérpretes de Libras das turmas do 2º e 3º anos. 

Pergunta: Qual é a sua principal dificuldade em interpretar/traduzir as aulas de química? 

Intérprete 1 “Em relação a alguns símbolos que não são conhecidos, e fica difícil de traduzir.” 

Intérprete 2 “Normalmente o professor pensa que o aluno já tem domínio do conteúdo, por exemplo 

têm assuntos que já são complicados para quem é ouvinte, e para um aluno com 
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deficiência é mais complicado ainda, então, se o professor não detalhar as coisas, a 

complicação aumenta.” 

 

Pergunta: Qual dificuldade você identifica que o aluno mais apresenta? É em relação ao assunto 

abordado ou na interpretação? 

Intérprete 1 

“A maior dificuldade é na interpretação em traduzir algo que não conheço, que está 

relacionado a alguns assuntos. Porque tem sinais químicos, e nem mesmo a aluna 

conhece.” 

Intérprete 2 “A maior dificuldade é com o assunto abordado, por falta de detalhamento.” 

 

Pergunta: Como você avalia o ensino do Atendimento Educacional Especializado (AEE)? 

Intérprete 1 

“É maravilhoso. A interação que o AEE tem pelos alunos deficientes é magnífico, porque 

como eu fico sozinha em uma sala de aula com um aluno com deficiência auditiva, esse 

aluno fora da sala de aula vai conseguir ter outro suporte, que no caso é o AEE.” 

Intérprete 2 
“Como sou nova na escola, ainda não acompanhei o AEE, mas o Aluno 2 relata muito em 

relação ao carinho das professoras com ele, que no AEE ele consegue ser ele mesmo.” 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Mediante as respostas das intérpretes, é notória a dificuldade das profissionais em lidar 

com certos termos técnicos e específicos da química, área que envolve uma série de conceitos 

abstratos, como átomo, próton, elétron, densidade, massa, entre outros. Aliado a isso, o número 

reduzido de sinais em Libras na área da química leva intérpretes e professores a fazerem uso da 

datilologia, isto é, soletrar a palavra utilizando o alfabeto manual em Libras, cujo uso excessivo 

pode provocar desconforto para o aluno (SALDANHA, 2011). 

Quando intérpretes se deparam com essas situações, existem casos em que esses 

profissionais e os estudantes surdos se reúnem e criam sinais inexistentes em dicionários, no 

intuito de melhorar a aprendizagem dos alunos (SOUSA; SILVEIRA, 2011). Assim, são 

visíveis os esforços empregados por intérpretes e professores para proporcionar a aquisição dos 

conteúdos das disciplinas e, além disso, a interação entre eles é fundamental para o sucesso 

escolar dos surdos, uma vez que o professor apresenta o conhecimento técnico e o intérprete 

conhece a realidade do aluno surdo (COSTA; MARQUES; AGUIAR, 2013). 

Nessa perspectiva, é importante destacar também que: 

 
Aprender química não é memorizar fórmulas, decorar conceitos e resolver um grande 

número de exercícios. Aprender química é entender como essa atividade humana tem 

se desenvolvido ao longo dos anos, como as suas teorias explicam os fenômenos que 
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nos rodeiam e como podemos fazer uso de seu conhecimento na busca de alternativas 

para melhorar a condição de vida do planeta (SANTOS, 2005, p. 2). 

 

Destarte, para aprender química em Libras não basta a simples tradução dos conceitos 

e fórmulas e sim é preciso que haja compreensão dos princípios e fundamentos químicos, os 

quais o intérprete pode ter contato a partir do diálogo com os professores. 

 

3.2 Avaliação da aplicação do jogo didático e da construção da tabela periódica acessível 

 

No tocante às intervenções realizadas nas turmas, constatou-se que o jogo e a elaboração 

da tabela contribuíram satisfatoriamente para a interação dos alunos surdos e ouvintes, além de 

que todos os materiais manuseados e a proposta desenvolvida como um todo tiveram uma 

grande aceitação pelas turmas. Ary e Noah demonstraram reações bastante positivas ao 

contemplarem os detalhes em Libras de cada material e relataram nunca terem participado de 

uma aula de química tão dinâmica e divertida (Figura 3). 

Ao fazer uso do jogo didático inclusivo nesta pesquisa, o envolvimento da aluna Ary 

nas atividades chamou bastante atenção. A estudante relatou que estava muito feliz uma vez 

que tinha sido inserido algo novo nas aulas de química e que, além disso, estava conseguindo 

entender perfeitamente os conteúdos, não ficando com dúvidas. É importante salientar, também, 

que não somente Ary e Noah se interessaram pelas atividades, mas toda a turma teve uma 

grande interação com o jogo e com a elaboração da tabela periódica. Além disso, alguns alunos 

tiravam suas dúvidas sobre o assunto, mostrando-se bastante empenhados. 

 

 

A B 
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Figura 3: Intervenções nas duas turmas com os alunos surdos a partir da A) aplicação do jogo de tabuleiro e B) 

construção da tabela periódica acessível em Libras. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

Como os alunos não estavam acostumados com uma abordagem diferenciada na 

disciplina de química, a surpresa e satisfação de todos pela intervenção ficou evidente. Sobre 

isso, Castoldi e Polinarski (2009) argumentam que muitos docentes tendem a utilizar métodos 

tradicionais por medo de inovar ou devido à própria inércia existente no sistema educacional. 

Assim, o presente estudo evidencia que não é preciso ações muito rebuscadas para prender a 

atenção e motivar os alunos nas atividades. Atitudes simples, porém inovadoras, podem surtir 

efeito no engajamento e aprendizagem dos estudantes. 

Ao analisar as respostas dos questionários antes da intervenção, foi verificado que a 

média de acertos da turma foi de: 6,5 ± 1,9. Após a intervenção, verificou-se que a média de 

acertos subiu para 9,0 ± 1,0 (Figura 4A). Dessa forma, notamos que o desempenho ao responder 

o questionário depois da pesquisa foi significativamente melhor se comparado a antes da 

intervenção (t = -6,45; gl = 15; p < 0,001). A mesma evolução acontece com a turma do 3º ano, 

uma vez que as respostas dos questionários antes da intervenção tiveram uma média de 5,3 ± 

2,1, a qual subiu para 8,6 ± 0,9 depois da intervenção (Figura 4B), demonstrando um 

desempenho significativamente maior (t = -9,00; gl = 15; p < 0,001). 

 

  
Figura 4: Comparação da média da quantidade de acertos nos questionários de pré- e pós-teste A) na turma do 2º 

ano e B) na turma do 3º ano. As barras de erro representam o desvio padrão. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Diante desse contexto, podemos perceber o quão é valioso e significativo trazer essas 

estratégias lúdicas para a sala de aula, uma vez que é notório que existe um efeito positivo na 

aprendizagem e evolução dos alunos. Segundo Sena e Rocha (2014), os jogos didáticos são 

ferramentas que podem auxiliar o professor a tornar as aulas mais interessantes, bem como 

conquistar a atenção dos estudantes, possibilitando um processo de ensino e aprendizagem 

interativo e um ambiente mais estimulante. Esse avanço de antes e depois se deu provavelmente 

pelo fato de que atividades diferentes como as desta pesquisa não são tão frequentes nas aulas 

dessas turmas, assim, os alunos se envolveram mais e apresentaram rendimento melhor. Nesse 

sentido, Monteiro (2011) discute que o professor deve utilizar dessas estratégias não somente 

para os alunos com surdez, mas sim para todos aqueles que se encontram em sala de aula, uma 

vez que todos se beneficiam dessas metodologias inovadoras. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo evidencia as contribuições positivas que a utilização de estratégias 

lúdicas traz para o ensino de química a estudantes com surdez. O jogo didático aplicado nesta 

pesquisa proporcionou o engajamento e a motivação de todos os estudantes das turmas 

envolvidas, bem como, aliado à construção da tabela periódica acessível, auxiliou na aquisição 

dos conhecimentos acerca dos assuntos de química, evidenciado pelo aumento no número de 

acertos nos questionários após as intervenções. 

Além disso, o estudo revela que estudantes surdos apresentam dificuldades para 

acompanhar as aulas, especialmente pela ausência de tais abordagens inovadoras em sala. O 

uso excessivo de aulas tradicionais compromete a aprendizagem de estudantes surdos, 

sobretudo pela complexidade inerente da disciplina de química. Mesmo assim, intérpretes e os 

próprios colegas demonstraram empatia e solidariedade para auxiliar nos estudos dos estudantes 

surdos. Portanto, ressalta-se a importância da disseminação de práticas lúdicas e diferenciadas 

entre os docentes da educação básica, bem como a necessidade de mais estudos nessa área. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O machismo é uma construção social que caracteriza uma sociedade patriarcal e a 

negligência que as pessoas têm com a questão de gênero, deixando de lado as discussões sobre 

a falta de representatividade feminina, mas também a opressão vivenciada em um curso dito 

masculino, o qual, na maioria das vezes, o gênero masculino é predominante. Sob tal viés, para 

Bourdieu (1996) perpetua-se a naturalização do cenário claro que espelha a desigualdade 

existente entre os gêneros masculino e feminino, dado que a sociedade normalizou os homens 

serem superiores às mulheres. 

De acordo com Adichie (2014), as mulheres são 52% da população mundial e elas 

continuam progredindo na área da educação, tornando-se, técnicas, mestres e doutoras em 

diferentes áreas do conhecimento. No entanto, há fatores como, naturalizações, estereótipos e 

preconceitos que atuam em desfavor das mulheres e prestigiam os homens. Alguns cursos 

parecem ser divididos por sexo, e áreas como engenharia, física, matemática, soldagem, 

manutenção automotiva, mecânica, os homens são predominantes. Por outro lado, psicologia, 

arquitetura, pedagogia, petróleo e gás, enfermagem, gestão ambiental são campos dominados 
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por mulheres, destacando a existência de uma patente segregação setorial entre homens e 

mulheres. 

Logo, a mulher sempre será questionada pela escolha de um curso em que o percentual 

de homens matriculados é maior que o de mulheres. Portanto, devido a essa proporção de 

alunos, isso torna permanentes os estereótipos de "cursos masculinos" e "cursos femininos", 

porém para o homem não é uma realidade esta indagação. A partir disso, a visão social da 

mulher se torna um retrocesso, uma vez que ela recebe negativamente um tratamento 

diferenciado em diversas situações, por exemplo, em aulas práticas, onde são frequentemente 

subjugadas ao invés de receber um acolhimento como um indivíduo igual sem ser alvo de 

questionamentos. 

O presente trabalho propôs analisar situações de mulheres que consideramos de 

subjugação, constrangimento ou violência simbólica (BOURDIEU, 1996) realizados num 

ambiente de Educação Profissional Tecnológica (EPT). Ao contrário dos trabalhos usuais, 

decidimos realizar um percurso de pesquisa, aliando metodologia com resultados e discussões 

a fim de ficar mais claro como desenvolvemos nosso trabalho. A fins de ética e preservação 

dos envolvidos, toda metodologia se pautou no anonimato. 

 

1.1 Condutas socialmente determinadas: Habitus e a violência simbólica 

Para compreender o tema violência simbólica de forma ampla é necessário entender a 

perspectiva e a teoria de habitus e de violência simbólica de acordo com o sociólogo francês 

Pierre Bourdieu. 

A princípio, o conceito habitus do referido autor, se remete eventualmente à expressão 

das relações de poder previamente citadas acima. Habitus surge então como um conceito 

capaz de conciliar a oposição aparente entre a realidade exterior e as realidades individuais. 

Conforme o site SCielo, para Bourdieu, esse pensamento é um sistema de caráter, percepção, 

sentimento, fazer coisas e formas de pensar, que nos fazem comportar de uma certa maneira 

em certas circunstâncias. É na estrutura social que os indivíduos, entendidos como pessoas 

físicas, transportam com eles, em todo tempo e lugar, sob forma de habitus. Como pessoa 

social, um indivíduo está "acostumado" a um hábito. 

Como hábito, todas as personalidades estão, ao mesmo tempo, em uma posição ou 

status social e, portanto, também constrói sinais de diferença e de distância social entre e 
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pessoas (e todas as suas condicionantes sociais como: etnia, cor, entre outras, incluindo o 

gênero dela) na sociedade e seus respectivos espaços. Devido a isso, existe a possibilidade de 

reprodução e consequente reafirmação dessa distância e também das condutas exigidas para 

"guardar suas distâncias" a partir da manipulação das ações sociais estratégicas e simbólicas, 

como também a possibilidade de reduzir ou aumentar tais distanciamentos socialmente 

legítimos. 

Bourdieu (2003), ao utilizar os conceitos de classe dominante e classe dominada, 

inspira-se na obra de Karl Marx, mas não as utiliza com a mesma denominação por ele dada. 

Considerando especialmente a contextualização histórica e até mesmo a concepção de 

determinados conceitos de cada autor, que sempre é diversa, nenhum autor retrata 

especificamente a obra de outro, mas a vê com suas peculiaridades. Ao trabalho não interessa 

esmiuçar esses conceitos, basta aqui entendê- los apenas como pólos opostos de uma disputa. 

Isso tudo apenas para entender o funcionamento dos campos, o que se estudará ao longo do 

presente trabalho. 

Segundo Bourdieu (1996), a violência simbólica é um conceito social no qual aborda 

uma forma de violência exercida pelo corpo sem coação física, causando danos morais e 

psicológicos. É uma forma de coerção que se apoia no reconhecimento de uma imposição 

determinada, seja esta econômica, social, cultural, institucional ou simbólica. Ele afirma, 

inclusive, que existe uma dominação masculina na constituição social da realidade, 

hierarquizando espaços, valores e criando divisões sociais do trabalho e do espaço 

(BOURDIEU, 1996) ditos masculinos (melhor valorizados) e femininos (visto de forma 

inferiorizada). O fundamento desta divisão social da sociedade também define as relações de 

poder e consequentemente os arbítrios sociais. Ou seja, é definido os modos de coerção dados 

pelo gênero, dando autoridade para quem pode, inclusive, realizar movimentos de violência, 

principalmente na dimensão simbólica. 

Portanto, cria-se um sistema de expressão, cuja função é induzir o sujeito a acreditar 

em uma farsa que incide sobre os direitos, dominação e submissão entre homens e mulheres, 

utilizando argumentos e relações de gênero para dividi-los em pólos dominante e dominado, 

geralmente é considerado como uma condição de objeto. O machismo, desta forma, é uma 

expressão dessa violência simbólica perpetrada pela dominação masculina. Desta forma, 

seguimos Drummont (1980): 
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O machismo enquanto sistema ideológico oferece modelos de identidade, tanto para 

o elemento masculino como para o elemento feminino. Desde criança, o menino e 

a menina entram em determinadas relações, que independem de suas vontades, e 

que formam suas consciências: por exemplo, o sentimento de superioridade do 

garoto pelo simples fato de ser macho e em contraposição o de inferioridade da 

menina (DRUMMONT, 1980, p.81). - grifos nossos 
 

No processo de socialização e incorporação do machismo, são condicionados saberes 

e práticas caracterizadas como inconscientes, uma vez que são vistas como evidentes e 

naturais pelos indivíduos, dentro da constituição de um habitus pautado pela dominação 

masculina. A ordem social constitui-se através de estratégias e de práticas nas quais e pelas 

quais os agentes reagem, adaptam-se e contribuem no fazer da história. É um sentido não só 

prático incorporado e posto e prática de maneira “automática”, mas também uma memória em 

ação e construção, dinâmica dentro dos contextos e realidades sociais. 

Por confundirem a realidade sexual como pressuposto de poder, o machismo codifica 

as demais expressões sociais nas relações de poder (papéis sexuais, símbolos, imagens, etc). 

Portanto, o machismo passou a representar e perceber o domínio dos homens sobre as 

mulheres na sociedade. Em síntese, isto não quer dizer que o machismo seja praticado de 

forma totalmente inconsciente e, portanto, sem reflexão. Ele é naturalizado. 

Dentro desta leitura, no tópico a seguir, contextualizamos como o machismo enquanto 

dominação e violência simbólica pode ser configurado no ambiente escolar e, mais 

especificamente, em codificar espaços “masculinos” e espaços “femininos”. 

 

1.2 Violência simbólica escolar: poder, autoridade e autorização 

 

Mantendo-se na perspectiva bourdiana, a violência simbólica se expressa de forma 

disfarçada, acompanhada pela internalização da cultura dominante, e há uma conexão entre 

as reproduções da sociedade na desigualdade escolar (BOURDIEU,PASSERON, 2009). Para 

Bourdieu, a violência simbólica pode se manifestar no campo escolar, mas normalmente 

existe um desconhecimento desta prática, uma vez que como citado, ao se referir à violência 

escolar, dá-se mais ênfase à violência física ou verbal. 

O sociólogo Boaventura Santos (2009) ressalta que as diferentes formas de violência 

presentes em cada um dos conjuntos relacionais que estruturam o social podem ser explicadas 

se compreendermos a violência como um ato de excesso, qualitativamente distinto, que se 
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verifica no exercício de cada relação de poder presente nas relações sociais de produção do 

social. Sob esse viés, a violência da escola é formada a partir da violência institucional, e 

também da dimensão simbólica. Por outro lado, Charlot (2002) ressalta que os próprios alunos 

enfrentam e lidam conforme como a instituição e seus funcionários os tratam, como modos 

de composição das classes, de atribuição de notas, palavras desdenhosas dos adultos, atos 

considerados pelos alunos como injustos ou racistas, etc. 

No campo educacional, dada a sua natureza, a violência simbólica geralmente passa 

despercebida, já que os oprimidos consideram a situação natural e inevitável. Logo, nas 

escolas públicas brasileiras, a origem de seus alunos é ignorada, transmitindo a educação 

padrão, padronizada por relacionamentos pedagógicos exercidos pelo autoritarismo. 

Sob o mesmo ponto de vista, Abramovay (2002) também ressalta que a realidade do 

cotidiano das escolas públicas brasileiras, tendo exemplos de violência institucional, mostram 

relatos de alunos alegando que há professores que têm dificuldade de dialogar com eles, 

humilhando-os e ignorando completamente seus problemas, não querendo nem sequer escutá-

los. Outros tratam mal os alunos, recorrem a agressões verbais e os expõem ao ridículo quando 

estes não entendem algo ou quando não conseguem responder a uma pergunta.  

Assim, no que diz respeito à paridade de gênero, o cenário é ainda mais perturbador. 

Em certas situações, a violência simbólica é claramente identificável, refletindo 

negativamente em mulheres, que são afetadas em diversos meios. 

Exemplos como a falta de receptividade na instrução educacional, a exclusão e a 

submissão das meninas aos meninos e professores em aulas práticas, evidência onde e como 

o masculino predomina. E são essas situações que dificultam a qualificação e a 

competitividade das mulheres na educação profissional e técnica (EPT), bem como o 

obstáculo da discriminação entre os gêneros no âmbito escolar. 

Ainda se pode acrescentar o que são manifestações de violência simbólica: 

 
O abuso do poder, baseado no consentimento que se estabelece e se impõe mediante 

ouso de símbolos de autoridade; verbal; e institucional como a marginalização, 

discriminação e práticas de assujeitamento utilizadas por instituições diversas que 

instrumentalizam estratégias de poder. Esta violência se mostra nas relações de 

poder, na violência verbal entre professores e alunos, na discriminação indireta de 

gêneros e raça, entre outras e descreve o processo pelo qual a classe que domina 

economicamente impõe sua cultura aos dominados. Bourdieu acrescenta que a 

escola é vista como reprodutora das desigualdades sociais e que a exclusão é uma 

das grandes causas da violência na escola. (PRIOTTO;BONETI, 2009, p. 9) 
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Desse modo, a pesquisa realizada ocorreu em uma escola de educação profissional e 

técnica (EPT), na qual as práticas e discursos de violência simbólica e machismo foram 

observadas evidentemente por diversos professores homens e alunos. Foi a motivação 

principal para desenvolverem este trabalho. 

Alguns momentos podem ser considerados em momentos lúdicos, mas abrem espaço 

para muitas problemáticas, como assédio e subjugação. Portanto, a seguir será exposto um 

percurso do estudo e análise de vivências e relatos de alunas. 

 

2 METODOLOGIA (LEVANTAMENTO PRÉVIO DO UNIVERSO AMOSTRAL) 

 

No contexto da pesquisa, a EPT analisada é formada por 435 discentes, sendo 33 

professores (75,8% são homens). Conta com 11 salas de aulas e 17 laboratórios. A escola está 

localizada no município de Tabuleiro do Norte-CE tendo como público-alvo estudantes para 

16 cursos técnicos e profissionais. 

Para a nossa análise quantitativa, foram realizadas entrevistas colaborativas 

remotamente da seguinte forma: através de um questionário com 14 questões objetivas e 

subjetivas que abordavam violência simbólica escolar e machismo, contando com a 

participação de 14 turmas. 

Das 226 potenciais entrevistadas participaram 59 mulheres. Todas as entrevistadas 

foram avisadas que elas e seus respectivos depoimentos seriam mantidos no anonimato, sem 

gerar nenhum risco ou prejuízo quanto à prestação das informações. 

De acordo com os dados, elas apresentaram conhecimentos suficientes no que se refere 

a violência simbólica e a subjugação (Fig.1 e Fig. 2) 

 

 
Figura 1. Número de mulheres que afirmaram “sim ou não” sobre o conhecimento de violência simbólica. 
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Figura 2. Número de mulheres que afirmaram “sim ou não” sobre o conhecimento de subjugação. 
 

As 14 turmas estão identificadas a seguir como: 13 técnicas e 1 profissional. Nas 

turmas técnicas, 58 alunas foram classificadas como turmas técnicas 1 a 13 (turma abreviadas 

com T). Na turma profissional, 1 aluna foi classificada como turma profissional (abreviadas 

com P) (Fig.1). 

 

 
Figura 3. Número de turmas entrevistadas em escola de Tabuleiro do Norte - Ceará. 

 

1. Questões objetivas: 

o Curso que realiza? 

o Você sabe o que é violência simbólica? 

o Você acha que já sofreu dominação masculina no Campus? 

o Você sabe o que é subjugar alguém? 

o A partir da imagem acima, você já foi ou já se sentiu subjugada? 

o Já pensou em desistir do curso diante dessas situações? 

o Já sofreu machismo diretamente ou indiretamente? 
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o Sente alguma diferença quanto a metodologia de uma professora e de um 

professor? 

o Nas práticas, eram tratadas de formas diferentes em relação aos meninos? Esse 

tratamento acontece até hoje? 

o A relação de seus professores homens é melhor com os meninos ou com as 

meninas? 

o Você escolheu esse curso sabendo dos problemas que as mulheres poderiam 

ter e que poderiam ocorrer situações de violência simbólica? 

2. Questões subjetivas: 

o A partir da imagem acima, descreva algum exemplo (pode ser presenciado ou 

que você conheça) sobre ações de violência simbólica contra a mulher. 

o Sentiu dificuldade no curso quanto a isso? Se sim, que tipo de dificuldade? 

o Descreva algum tipo de ação, vivenciada por você, de subjugação masculina. 

o Justifique, com suas palavras, se ser mulher num curso técnico é mais 

desafiante do que para os homens. 

o Você costuma participar das aulas práticas? Se sim, como você age quando 

sente estas dificuldades durante a aula prática? Justifique sua resposta. 

o Se você quiser participar de um grupo de discussão, você pode colocar seu 

número de contato. 

 

Após a resolução do formulário, as respostas foram avaliadas para ter um jus não só 

das dificuldades das alunas na escola, como também das suas aprendizagens sobre a temática 

do presente trabalho. 

O questionário constituiu parte fundante da pesquisa, pois de acordo com Grando 

(2000, p. 26) o mesmo promove a “reflexão pessoal de cada aluno sobre o seu próprio 

processo de aprendizagem”. Nesse sentido, consideramos que esse questionário norteia a 

positividade ou negativação sobre o conhecimento de violência simbólica e machismo na 

educação profissional e tecnológica. A apresentação e discussão desses resultados encontram-

se descriminados a seguir. 

 

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 
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Retomando o objetivo geral da pesquisa de analisar a violência simbólica e as sutis 

dificuldades da mulher no ensino técnico e profissional, partiremos para análise e conclusão 

dos resultados obtidos. Visando analisar e apontar problemas no processo de aprendizagem 

das mulheres na escola, teremos seu desenvolvimento exemplificado nas respostas (sigla R) 

das alunas logo após. 

R1: “O professor já pensou que eu não conseguiria realizar uma atividade prática por ser um 

trabalho visto socialmente como “masculino.” 

R2: “Na minha turma os meninos sempre ficam com as atividades práticas mais difíceis.” 

R3: “Logo após o trabalho recebia um: “os meninos fazem melhor”. 

R4: “Me senti diminuída. Em algumas aulas práticas os meninos tinham uma “preferência” 

para realizar a atividade, enquanto as meninas só observavam.” 

R5: “Professores diminuem alunas por não achar que elas são capazes de fazer exatamente o'que 

eles ensinam.” 

Nesse contexto, quando retrata-se quantitativamente a metodologia dos docentes da 

escola em pesquisa, observamos uma crescente insatisfação com o ensino ofertado para as 

mulheres, onde as alunas sujeitas ao estudo apontam que o ensino de professoras é mais 

qualificado. Ademais, outro fato respondido no questionário, é que por mais que 51% 

considere que todos os alunos são tratados de maneira igual nas aulas práticas, 49% das 

entrevistadas têm opiniões divergentes referente a esse pensamento. 

Acrescente-se que, quando questionadas a respeito de conhecimentos sobre ser mulher 

em um curso técnico e profissional era mais desafiante do que para os homens, 52,6% 

afirmaram que “sim”, que existem muitos desafios perante os cursos que elas faziam parte. 

Segue abaixo alguns trechos dos relatos (sigla R): 

 

R1: “Acredito que sempre existirão desafios para nós mulheres, ainda mais em um curso ‘dito 

masculino’. E eu por ser uma mulher transexual, me sinto no dever de defender qualquer 

mulher diante desses desafios.” 

R2: “Sim, porque a mulher sempre tem que provar que é tão boa quanto os homens.” 

R3: “Existem sim desafios maiores. Nós mulheres temos que deixar filhos com alguém 

responsável (porque existem pais ausentes), insegurança de ir sozinhas à escola, 

frequentemente vão acompanhadas de outras pessoas.” 
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R4: “Sim, pois são cursos vistos para homens, por conta disso é que acontece esse desfecho 

desigual sobre nós mulheres.” 

R5: “Sim. Muitos homens acham que por serem homens sabem trabalhar “melhor” 

profissionalmente do que nós mulheres. Contudo, isso é totalmente divergente, pois não vem 

do gênero, e sim de experiência.” 

R6: “Sim, e por causa dessas dificuldades não quis mais participar de aulas práticas, por 

exemplo. Porém, hoje em dia procuro dar o meu melhor calada, mas mostro na prática tudo 

que desejo falar. 

R7: “Sim, porque há um preconceito sobre mulheres atuarem em cursos que a sociedade 

padronizou como masculinos. No meu é assim, pois há muita graxa e as mulheres poderiam 

se sujar (como se tivéssemos frescuras) ou não ter forças para mover peças. Duvidam da nossa 

capacidade, tendo o mesmo conhecimento e professores que os homens. Há um padrão em 

relação a isso, e as mulheres que não o seguem acabam se tornando vítimas de muito 

preconceito no curso.” 

Diante das ocorrências mencionadas anteriormente, algumas entrevistadas idealizaram 

a possibilidade de abdicar do curso. Essa realidade mostra-se como uma opção negativa no 

campo de ensino. A qual foi confirmada na vivência e na resposta dada pelas alunas no final 

deste processo. 

 

3.1 Relatos de Violência Simbólica e Machismo 

 

Durante a pesquisa na escola em questão foram apuradas diversas ocorrências de 

assédio moral e machismo contra meninas, alunas que relataram situações inconvenientes em 

que se sentiram intimidadas e constrangidas não só por colegas de classe, mas também pelo 

corpo docente do locus de nossa pesquisa. 

Os laboratórios de aulas práticas são locais onde ocorrem frequentemente tais 

acontecimentos. Geralmente os casos de violência simbólica aconteciam em sua maioria, em 

laboratórios de exatas e de disciplinas chamadas técnicas, em decorrência das aulas práticas. 

Seguimos com alguns relatos preliminares no início do desenvolvimento deste trabalho: 

 

• Uma aluna de um dos casos apurados relatou que, durante o período de 

conclusão do ensino médio, o professor, durante a chamada de frequência da 
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aula prática, questionou a ausência de sua colega de turma. Ela relata que 

justificou a falta da colega, pois estava em um evento de jogos em uma outra 

cidade do Estado do Ceará com outros alunos da escola, inclusive da mesma 

turma. Após a justificativa dada, o professor fez o seguinte comentário: “O 

que essa aluna faz em jogo? O que ela quer com isso?”. A aluna conta que, 

no fim de tudo, ele não se sentiu incomodado com que os meninos tenham 

perdido aula por causa do mesmo evento, mas se sentiu afetado pela ausência 

da menina em sua aula. 
 

• Ainda no viés anterior, em outro relato envolvendo uma aula com o professor, 

formou-se uma equipe composta por duas alunas e dois alunos. Todos tinham 

a tarefa de desmontar um motor que, por conta do tempo, os parafusos 

estavam enferrujados e precisavam de óleo lubrificante para começar o 

processo de desmontagem. No decorrer da atividade prática, com a presença 

do professor, os alunos subjugaram constantemente as alunas. Eles sempre 

ressaltaram que as meninas não saberiam afrouxar os parafusos e desmontar 

o motor como eles, pois eram mulheres e não tinham força o suficiente para 

isso. O professor, diante disso, não disse nada, apenas sorriu e ignorou o 

ocorrido. 

 

• Outro caso, bem emblemático, foi quando ocorreu um evento público dentro 

da escola, diante do qual um grupo de meninas estava apresentando uma peça 

que retrata um “Cabaré” dos anos 60. Um grupo de alunos de outros cursos 

se aproveitaram do evento para assediar as mulheres protagonistas da peça, 

dirigindo a elas comentários intimidadores e tocando em partes íntimas das 

meninas, além disso, perguntavam constantemente se elas não queriam fazer 

um “show” na casa deles, acarretando em muito constrangimento. 
 

Frente ao exposto, como obtido nos resultados anteriores, essa pesquisa tem a 

finalidade de informar os casos de assédio e subjugação em uma escola de ensino profissional 

e técnico (EPT) através de depoimentos. E mostrar que nem mesmo dentro de uma instituição 

pública nós, mulheres, estamos livres disso. 

Também é importante aliar o debate com a desnaturalização do machismo e do assédio. A 

escola, instituição responsável pela educação civil, deve intervir e alertar sobre a problemática 

abordada a partir de projetos transversais com palestras, oficinas e rodas de conversas sobre 

assédio e a violência simbólica no âmbito educacional, a fim formar docentes e discentes 

conscientes e combater a problemática em questão. Assim, o ambiente de estudo será um local 

menos desigual, mais seguro e saudável para todos os indivíduos, sem discriminação. 

 

4. REFERÊNCIAS 

73 



 
 

 

 

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Sejamos todos feministas. 1. ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2014. p. 1-24. 

 

ABRAMOVAY, Miriam et al. Juventude, violência e vulnerabilidade social na América 

Latina: desafios para políticas públicas. Brasília: UNESCO, 2002. Disponivel em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5754905/mod_resource/content/1/2002_Abramovay

_Juventud%2C%20violencia%20y%20vulnerabilidad%20social%20en%20Am%C3%A9rica

%20Latina%20desaf%C3%ADos%20para%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas.pdf. 

Acesso em: 9 maio 2021. 

 

BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luis Felipe. Feminismo e política: uma introdução. 32. ed. São 

Paulo: Boitempo Editorial, 2012. p. 1-168. 

 

ANDRADE, Tati.  A trajetória de exclusão da educação feminina no Brasil. In: CARDOSO, 

Bia; ATHAYDE,  Thayz. Blogueiras feministas. [S. l.], 04 abr. 2017.  Disponível em: 

https://blogueirasfeministas.com/2017/09/04/a-trajetoria-de-exclusao-da-educacao-

feminina-no-brasil/. Acesso em: 10 maio 2021.

 

em: https://blogueirasfeministas.com/2017/09/04/a-trajetoria-de-exclusao-da-educacao-

feminina-no-bra sil. Acesso em: 5 mai. 2021.  

 

BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Papirus Editora, 1996. 

 

PASSERON, Jean-Claude. A Reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. 2. 

ed. Petrópolis: Ed. Vozes 2009. 

 

CITE. Assédio. Disponível em: http://cite.gov.pt/pt/acite/dirdevtrab005.html. Acesso em: 8 

mai. 2021. 

 

DRUMONTT, Mary Pimentel. Elementos para uma análise do machismo. Perspectivas, São 

Paulo, v. 3, p. 81-85, 1980. 

 

DURKHEIM, E. Educação e sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1978. 

 

O QUE é assédio? E aí rolou?. [S. l.], 25 nov. 2020.  Disponível em: 

https://www.eairolou.com.br/o-que-e-assedio/. Acesso em: 8 mai. 2021. 

 

GERBELLI, Luiz Guilherme. Mulheres ganham menos que homens em todos os estados e no 

DF; veja a diferença por local. G1, [S. l.], 08 mar. 2021.  Disponível em: www.g1.globo.com/. 

Acesso em: 13 mai. 2021. 

 

GIL, Antônio Carlos.Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002 

 

RODRIGUES, Natália. Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial violência contra a 

mulher. Band.com.br, [S. l.], 08 mar. 2021. Disponível em: www.dp-df.jusbrasil.com.br/. 

Acesso em: 13 mai. 2021. 

74 



 
 

 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 

científico. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

NASCIMENTO, Henrique. Entenda o que é violência simbólica. Leia já, [S. l.], 30 jan. 

2018a. Disponível em: https://www.uninassau.edu.br/noticias/entenda-o-que-e-violencia-

simbolica Acesso em: 13 mai. 2021. 

 

NASCIMENTO, Henrique. Violência simbólica: agressão que ultrapassa a dor física. Leia 

já, [S. l.], 30 jan. 2018b. Disponível em: 

http://www.joaquimnabuco.edu.br/noticias/violencia-simbolica-agressao-que-ultrapassa-

dor-fisica. Acesso em: 5 mai. 2021. 

 

PRIOTTO, Elis Palma; BONETI, Lindomar Wessler. Violência escolar: na escola, da escola 

e contra a escola. Revista Diálogo Educacional, v. 9, n. 26, p. 161-179, 2009. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma 

ecologia de saberes. Revista crítica de ciências sociais, n. 78, p. 3-46, 2007. 

 

SOUZA, Liliane Pereira de. A violência simbólica na escola: contribuições de sociólogos 

franceses ao fenômeno da violência escolar brasileira. Revista Labor, Fortaleza, v. 1, n. 7, p. 

20-34, 2012. 

 

SOUZA, E. L. D. S; REIS, G. T. D. S; RIBEIRO, Neide Aparecida. Violências 

institucionais: violência dos direitos humanos das mulheres. Goiânia, Go: Espaço 

Acadêmico, 2020. p. 1-243. 

 

THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Pierre Bourdieu: a teoria na prática. Rap, Rio de 

Janeiro, v. 40. n. 1, p. 27-55, jan./fev. 2006.  Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-76122006000100003 & script= sci_arttext & 

tlng=pt. Acesso em: 13 mai. 2021. 

 

HABITUS. In:  WIKIPÉDIA. [S. l.], 2020. Disponível em: pt.wikipedia.org/wiki/Habitus. 

Acesso em: 5 mai. 2021. 

  

75 



 
 

 

GT 1: Educação Popular e Escola Pública 
 

EXAME SUPLETIVO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

CARACTERÍSTICAS E ANÁLISE. 

 

EXAMEN SUPLETIVO EM EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS: 

CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS. 

 

 

Pedro Luiz do Nascimento Neto 

Professor de História SEMED Canaã dos Carajás-PA 

pedroluizneto@hotmail.com 

 

Patrícia Rodrigues de Brito 

Técnica em Educação de Jovens e Adultos SEMED Canaã dos Carajás-PA 

patricia.rbrito@hotmail.com 

 

 
Resumo 

Este trabalho tem por finalidade apresentar as características do Exame de Suplência na Rede Municipal de 

Educação de Canaã dos Carajás-PA, tendo em vista sua estrutura, o processo de aplicação, equipe de 

colaboradores, divulgação das inscrições, público alvo, no período que vai de 2016 a 2020, para isso, lançamos 

mão de evidências fotográficas, documentos e depoimentos entre outras fontes. 

Palavras-Chave: Provão; Supletivo; Características; Processos; Análise. 

 

 
Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo presentar las características del Examen Suplente en la Red de Educación 

Municipal de Canaã dos Carajás-PA, em vista de su estructura, el proceso de postulación, equipo de colaboradores, 

difusión de inscripciones, público objetivo, en el período que será desde 2016 a 2020, para ello utilizamos pruebas 

fotográficas,  documentos y testimonios, entre otras fuentes. 

 

Palabras Clave: Provão; Suplementário; Características; Demanda; Analise. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exame supletivo, também conhecido como Educação para de Jovens e Adultos 

(EJA), é uma das modalidades do sistema educacional brasileiro criado com o objetivo de 

facilitar o acesso das pessoas que, por diferentes motivos, não concluíram o ensino fundamental 

e médio na idade adequada. O Supletivo é uma das possibilidades de formação da Educação de 

Jovens e Adultos, o qual é possível conquistar a certificação de escolaridade. Tendo em vista 

que “inúmeros jovens e adultos não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade 

própria” (BUHRIGN; QUARTIERI; MARCHI, 2020 p.171). 

Em Canaã dos Carajás – PA, portanto, por meio da Lei nª 657/2014, o Poder Executivo 

Municipal instalou o Núcleo de Ensino Supletivo “Professora Maria Diva Rodrigues Caldas” 

(NMES), o mesmo fica instalado no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos José 

de Deus Andrade. 

Por conseguinte, de acordo com Cláudia Buhrin, Marli Qurtieri e Míriam Marchi, é 

necessário refletirmos sobre as estratégias utilizadas “pelos educadores para articular os 

processos de ensino e de aprendizagem dos educandos da EJA” (BUHRIGN; QUARTIERI; 

MARCHI, 2020 p.170) 

Desta feita, a participação no Exame Supletivo  é voluntária, gratuita e destinada a 

jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir o ensino fundamental na idade 

apropriada para cada nível de ensino: no mínimo, 15 (quinze) anos completos para o Ensino 

Fundamental na data de realização do Exame, conforme estabelece o inciso I, § 1º do art. 38, 

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Desenvolvimento de pesquisa qualitativa numa abordagem que visa integrar os 

resultados obtidos por meio de investigação bibliográfica, análise de documentos e 

apresentação de evidências, cujo desenho metodológico emprega a coleta e interpretação de 

dados (FLICK, 2009).  

 

3 CARACTERÍSTICAS DO EXAME DE SUPLÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE 

CANAÃ DOS CARAJÁ-PA 
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Instalado no município de acordo com  a Lei nª 657/2014 e a Resolução nª 

09/CMECC/2016 o município de Canaã dos Carajás através da Prefeitura, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação, no intuito de oportunizar aos jovens e adultos, o tão sonhado 

Diploma do Ensino Fundamental, começou a realizar  “Provão”, Exame Supletivo, que é a 

aplicação de provas em etapas específicas, conforme cronograma criado pela SEMED – 

Secretaria Municipal de Educação. O Exame Supletivo ocorre no 1ª e 2ª semestre de cada ano 

e consiste em 3 períodos: o de inscrição, estudos e realização das provas. 

O mesmo constituiu-se de uma avaliação para aferição de competências, habilidades e 

saberes de Jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concretizar seus estudos na idade 

apropriada.  As provas são compostas das 4 (quatro) áreas de conhecimento: Linguagem, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências humanas, no início da aplicação em 2016 e no 

ano de 2017, as provas eram compostas cada uma por 20 (vinte) questões de múltipla escolha e 

uma proposta de Redação integrada à disciplina de Língua Portuguesa. Eram considerados 

aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco). 

Em decorrência às modificações necessárias na estrutura do Exame, em 2018 foi 

modificada a Resolução de nª 09/CMECC/2016 pela Resolução nª 013/CMECC/2018, 

mudando assim o quantitativo de questões das provas que passaram a ser de 10 (dez) questões 

cada uma e a nota igual ou superior a 7 (sete). Esta medida se tornou bastante significativa, 

tendo em vista que “avaliação e planejamento caminham juntas” (BRASIL, 2006 p.3). 

O Provão supletivo estrutura uma avaliação direcionada a jovens e adultos que sirva 

para estabelecer o processo de certificação dos candidatos, em nível de conclusão do Ensino 

Fundamental, por meio da utilização dos resultados, do Exame, de acordo com a legislação 

vigente, nos termos do artigo 38, §§ 1º e 2º da Lei 9.394/96 (LDB). 

Anualmente é lançado pela Secretaria Municipal de Educação Edital específico para 

realização dos Exames Supletivos. O Mesmo é categorizado como: 

I Exames Supletivos Periódicos: realizado semestralmente, oportunizando aos 

candidatos inscrições nas disciplinas da base Nacional Comum, são candidatos que estão 

fazendo o exame pela primeira vez; 
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II Exames Supletivos Permanentes: Serão realizados por chamada pública, 30 dias após 

a realização dos exames supletivo periódicos, ou seja, se o candidato ficar sem ser aprovado em 

ate 4 disciplinas da Base Nacional Comum. 

Compete à Coordenação Pedagógica do Núcleo Municipal de Ensino Supletivo a 

criação de bancos de questões elaboradas por professores devidamente habilitados em cada um 

dos componentes curriculares. Enfatizando que os resultados das avaliações do Exame de 

Suplência do Município de Canãa dos Carajás, não são aproveitados para efeito de eliminação 

de disciplinas no Ensino Fundamental na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

Regular. 

As inscrições e as provas acontecem também em todas as escolas da rede municipal de 

ensino como pólos, o qual também consiste em um cronograma bem expressivos de pessoas 

envolvidas para concretização do mesmo, pois como acontece de forma presencial, exige uma 

demanda de aplicadores e agentes comunitários, que são pessoas de dentro da própria escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cartaz de divulgação do Exame supletivo. 

FONTE: Arquivo Próprio, 2018. 

 

Não obstante, o atraso de muitos jovens e adultos em seus estudos, devemos “considerá-

los para além da dimensão congnitiva a partir da qual são pesnados no processo histórico de 

escolarização” (SANTOS; SILVA,  2020 p. 4). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos, diante do exposto acima, o quanto se torna importante a aplicação do 

Exame de Suplência para as pessoas do município de Canaã dos Carajás-PA que precisam dar 

continuidade nos estudos independentemente da idade, devido muito não ter concluído seus 
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estudos por motivos de trabalho, mudança de cidade, entre outros. A realização do provão e a 

conclusão do ensino fundamental, além de promover o avanço dos mesmos nos estudos, torna 

mais dinâmico o processo educativo e a vontade de ingressar no mercado de trabalho. 
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Resumo 
O presente artigo, trata de um tema praticado por muitos professores de música, refletido pela área da pesquisa 

em música e ainda, necessitando de reflexões amplas para o ensino médio. O objetivo geral deste texto é 

apresentar contribuições da música popular para o ensino médio, diante da possibilidade que a mesma tem de 

dialogar com os jovens e a forma que os mesmos a consomem. A partir de pesquisa bibliográfica que trata da 

temática, discutimos como a improvisação, a apreciação e a criação podem contribuir na prática pedagógica 

musical. Concluímos que é necessário aos docentes de música que atuam no nível médio, assumir a necessária 

importância que a música popular tem para prática pedagógica, diante da pluralidade cultural brasileira e a 

potência que ela possui em trabalhar a cognição e a criatividade dos estudantes. 
 
Palavras-Chave: música popular, contextos, criatividade, improvisação, nível médio. 
 

 
Resumen 
Este artículo trata de un tema practicado por muchos profesores de música, reflejado en el área de la investigación 

musical y que aún necesita amplias reflexiones para la escuela secundaria. El objetivo general de este texto es 

presentar aportes de la música popular al bachillerato, dada la posibilidad que tiene de dialogar con los jóvenes 

y la forma en que la consumen. A partir de una investigación bibliográfica que aborda el tema, se discute cómo 

la improvisación, la apreciación y la creación pueden contribuir a la práctica pedagógica musical. Concluimos 

que es necesario que los profesores de música que trabajan en el nivel secundario asuman la necesaria importancia 

que la música popular tiene para la práctica pedagógica, dada la pluralidad cultural brasileña y el poder que tiene 

para trabajar la cognición y la creatividad de los estudiantes. 
 
Palabras Clave: música popular, contextos, creatividad, improvisación, nivel medio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tratar da música popular em um contexto de sala de aula, parte da premissa de ter esse 

tema como emergente, diante de uma realidade em que estamos primando pelo debate de 

mudanças de paradigmas coloniais e já ultrapassados de práticas pedagógicas musicais. A 

riqueza que o Brasil possui, diante de suas raízes culturais são imensas e importantes para que 

os professores possam assumir em suas práticas docentes, temas e gêneros musicais que 

emergem das realidades dos diversos contextos sociais que se encontram os estudantes. É, 

pois, necessário, que os professores de música enxerguem a pluralidade que temos em nossas 

regionalidades e que, a música popular é extremamente importante e necessária para a 

construção de práticas pedagógicas que estejam sintonizadas com o consumo dos jovens 

estudantes de ensino médio. 

Para o presente ensaio, a partir de uma pesquisa bibliográfica não muito ampla, 

apresentaremos em nossa base reflexiva, a devida importância que a música popular possui, 

diante dos contextos urbanos e contextos mais afastados. O que é preciso compreender diante 

das várias formas de consumo que o jovem dessas realidades tem, e assim pensar em formatos 

de uma aula de música que trate dos gêneros e estilos da música popular. 

Em seguida, mostraremos de forma pontual algumas atividades musicais que 

trabalhamos em sala de aula, tendo a música popular como elemento mais forte de nossa 

prática. Em seguida, trazemos algumas sugestões de reflexão para uma aula de música 

contextualizada, tendo a música popular, a improvisação e a criação como foco importante 

para a compreensão e fortalecimento da prática pedagógica, utilizando os recursos da escrita 

da linguagem musical ocidental também como necessários. 

Ao final, é apresentado que o docente de música necessita assumir a necessidade de ter 

a música popular como elemento importante de sua prática pedagógica, sendo este gênero um 

aliado importante no desenvolvimento cognitivo do estudante, bem como, um grande agente 

nas capacidades criativas destes alunos. 

 

2 A MÚSICA POPULAR E SUA CONSTÂNCIA NA VIDA SOCIAL URBANA 
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As raízes da música popular, em se tratando da diversidade cultural do Brasil, estão 

presentes em diversas manifestações, eventos, celebrações religiosas, dentre outras. Como 

explica Santos (2012), citando Behague (1995), a música popular representa repertórios e 

gêneros musicais que emanam principalmente de áreas urbanas e são disseminadas através da 

imprensa, TV, e para os dias atuais, essa ampla divulgação ocorre através de diversas 

plataformas da internet, o que massifica esmagadoramente este gênero musical. Não podemos 

esquecer também que os contextos rurais, mais afastados das grandes capitais, agora se 

adentram nessa massificação, uma vez que a internet tem chegado a esses contextos e daí, 

permite-se um acesso para as camadas rurais que antes tinha apenas o rádio como principal 

meio de acesso a músicas de vários estilos. 

É preciso deixar claro, que diante desse alcance que a música popular tem, as formas 

que é consumida, apreciada e até podemos dizer “elevada”, torna-se um elemento importante 

para a reflexão acadêmica sobre o assunto. Souza (2004), quando explicita que a Música 

enquanto prática social, está dentro de sua ação em contextos diversos e ainda, não deve ser 

tratada descontextualizada dentro de sua produção sociocultural, aí vemos o tamanho e 

importância que este gênero possui, principalmente nas culturas juvenis. Em nossa atuação 

docente, temos observado a importância dada pelos jovens de realidade interiorana e o que 

para eles significam gêneros como o Forró, o Baião e o Brega por exemplo. Não somente as 

letras das músicas e o seus significados linguísticos, mas o estilo em si, traz raízes já apreciadas 

em gerações familiares anteriores, o que dá a percepção que, antes mesmo de ir para um show, 

um evento de aniversário da cidade – isso é muito forte em cidades interioranas, 

principalmente se falando do Nordeste do Brasil, o jovem participa fortemente desses eventos 

– já ocorre a apreciação muito anterior daquele estilo, o qual os participantes se fazem 

presentes, tanto pelos significados dos gêneros populares quanto pelas letras apelativas e seus 

sentidos. 

Nesse sentido, segundo Santos (2012), os fatores culturais, sociais, econômicos e 

políticos que se passam no país, influenciam na produção de um grupo musical, artista ou 

compositor, fazendo que exista uma relação composição-obra-contexto. Sendo assim, essa 

influência também permite com que ocorra uma relação do jovem com a música produzida na 

contemporaneidade, embora temas como traição, paixões, romances, e outros de situação mais 

afetiva, ocorram juntamente com outros assuntos, tais quais sejam o racismo, meio ambiente, 
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corrupção etc., e isso é perceptível para todas as camadas da população, sejam pobres ou ricos, 

todos temos o alcance dos gêneros musicais e suas letras cantadas. 

 

3 O ENSINO DE MÚSICA NA MODALIDADE DO MÉDIO INTEGRADO 

 

Para a realidade da prática docente de música, em um contexto de ensino médio 

integrado, encontramos uma oportunidade ultramar para que os jovens tenham a chance de ter 

na música popular um encontro com sua realidade social e cultural. É possível ocorrer em 

conjunto a música popular com a música erudita? Essa dicotomia, pode ser quebrada neste 

momento, que os jovens consomem toda espécie de gênero musical? Existe uma distância tão 

grande entre música popular e música erudita que permita o estudante a escolher ou ao menos 

saber conviver de forma salutar com as duas? Essas questões servirão para nortear nossa 

reflexão neste tópico. 

A música popular brasileira é rica, traz hibridismos, complexidades e heterogeneidades 

urbanas (Santos, 2012), predispõe um tratamento auditivo e criativo como nenhum outro, e 

ainda, permite que trabalhemos a improvisação como elemento importante para o 

desenvolvimento musical (Carrasqueira, 2018). Isso é um elemento chave: permitir que o 

jovem se desenvolva, trabalhe suas faculdades criativas e perceptivas, dando a oportunidade 

de trabalhar o novo, a partir de elementos já consolidados e por demais conhecidos – timbre, 

ritmos, elementos da escrita etc., - que a partir destes, novas possibilidades sejam criadas. 

A música erudita possui em suas bases, os elementos construtivos da música, traz as 

bases do conhecimento ocidental, até o século trazia a possibilidade de improvisar, porém 

vemos o genocídio cultural, nas palavras de Carrasqueira (2018), quando o tecnicismo, a 

revolução industrial e francesa, trazem a necessidade de ter a mãos de obra qualificada e 

específica, o que fez também dos músicos “máquinas de tocar”, destruindo assim a capacidade 

criativa desde então, de milhares de jovens músicos. 

Para a atualidade, é possível então fazer com que a aula de música, tratando o tema da 

música popular, possa trazer, além das raízes sociais e dos elementos culturais históricos, a 

possibilidade para que o jovem crie, improvise, promova a oportunidade de mostrar que é 

possível propor uma libertação dessas e outras arbitrariedades coloniais, que prendem 

inclusive o agir do professor de música. Dentro de nossa prática docente e de pesquisador, 
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provocamos os alunos a buscarem os elementos já tradicionais de determinados estilos 

musicais como o samba, o choro, o frevo, o forró, o manguebeat, a bossa, o brega, dentre 

outros e fazer uma ponte entre a produção atual, observando os vídeos do YouTube, 

juntamente com elementos da linguagem musical já consolidados da música erudita. O 

resultado, trabalhando audição, pulsação e aproveitando a prática instrumental de alguns 

estudantes que já tocam violão, teclado e percussão, é uma apresentação musical com 

reinvenções de músicas já constantes do repertório dos contextos desses jovens e ainda, 

composições ou arranjos de temas que tratam sobre o cotidiano deles, da paisagem sonora de 

zonas rurais, percepção sobre um mundo mais limpo e ainda, a necessária apreciação de todos 

os estilos, sejam de música popular e música erudita – esta última, os alunos adoram ver vídeos 

de orquestras com concertos para piano e orquestra, violino e orquestra, bem como os 

rabequeiros, tocando repertórios pertencentes ao “Cavalo Marinho” ou ainda, músicas 

pertencentes ao repertório da “Música Armorial” – tornam-se momentos de valor imensurável 

para a nossa prática musical! 

 

4 MÚSICA POPULAR: ALGUMAS POSSIBILIDADES PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICO-MUSICAL NO ENSINO MÉDIO 

 

Apontaremos aqui alguns exemplos que podem contribuir para a prática do ensino de 

música popular no ensino médio. Não podemos esquecer que cada realidade necessita ser 

observada pelo professor, sendo este um elemento que deve ter em mente que é um facilitador, 

um provocador de situações que desperte no estudante a curiosidade que alimenta seus 

sentidos cognitivos. 

Primeiramente, compreendamos que “a sala de aula modifica e complica os 

significados musicais, tratando tanto da música popular quanto da música erudita” (GREEN, 

2012, p. 62), o que nos mostra o tamanho da complexidade que nós, docentes de música 

pertencemos. Discutir as possibilidades e conteúdos de temas com os estudantes torna-se uma 

ação importante para que seja compreendido quais os passos seguintes a seguir: Repertório, 

formas de trazer estes conteúdos, quais os elementos musicais a serem trabalhados (timbres, 

notas, figuras musicais etc.), instrumentos musicais que contribuirão para o aprendizado 
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daquela turma e outros fatores que o docente de música precisa verificar, diante da realidade 

trabalhada. 

Verificando então o contexto e anotando tudo o que precisa fazer, após o diálogo 

construído com a turma, partimos para um trabalho auditivo: conhecer as obras que fazem 

parte do contexto que se trabalha, seja urbano ou rural, fará com que o docente de música 

compreenda melhor o que os jovens consomem. Usar as músicas do celular nesses momentos, 

ajudarão e muito o professor, embora em algumas escolas exista a famigerada proibição do 

celular, porque este “atrapalha” alguns professores, mas para a aula de música, permitirá com 

que o jovem saiba distinguir a hora de usar o celular e a hora de parar, prestar a atenção nos 

conteúdos da aula de música e de outras disciplinas. 

Após o momento de apreciação de repertórios dos contextos e mesclando com 

repertório tradicional, da música popular e erudita, chega a hora de trabalhar os elementos 

básicos da música, os quais pertencem a música ocidental e são importantes, fazer uma 

confluência com esses elementos, privilegiando a audição, trará uma contribuição sublime 

para o trabalho do professor. Como explica Carrasqueira (2012), citando Berendt (1983), que 

o âmbito da visão é a superfície e o da audição é a profundidade, mostra o quão importante é 

trabalhar a audição, seja trabalhando a apreciação de repertórios diversos, seja trabalhando os 

elementos da linguagem musical. Em nossa prática, não perdemos tempo em marcar muito o 

tempo na música e sim, uma construção de tempos inteiros, longos, metade de tempo e 

aplicando ligo isso tudo em instrumentos de percussão e usando também o corpo. 

Uma vez sendo trabalhados a apreciação, a escrita básica da música junto com os 

elementos básicos (trabalhando bem diretamente a percepção musical) partimos logo para a 

criação e improvisação. Neste momento, apresentamos exemplos de rabequeiros, forrozeiros, 

jazzistas e outros músicos que improvisam e como os alunos também são capazes de criar e 

soltar a criatividade. Facilita a compreensão da estrutura harmônica de determinada obra – e 

olha que nem falamos muito de harmonia, mas explicitamos o que é – e assim, o entendimento 

do cruzamento de notas, o porquê de determinada nota combinar e fica interessante junto com 

a outra, torna-se mais salutar e interessante para o estudante. Essa característica de improvisar, 

típica de instrumentistas como os citados acima, é apontado por Carrasqueira (2012) como um 

estímulo ao desenvolvimento de capacidades criativas e que estes instrumentistas possuem 
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uma acuidade auditiva inigualável, ao passo que muitos músicos eruditos não o possuem por 

falta do devido treinamento.  

Ao final de nossa prática docente, que é realizada em dois semestres pelo esboço 

simples apresentado acima, trabalhando desde os elementos básicos da música, trabalhando a 

apreciação musical de diversos gêneros incluindo a música popular e erudita, e ainda, 

trabalhando temas de música popular brasileira, práticas instrumentais (com flauta doce e 

percussão) e vocais, trabalhando também propostas de improvisação e criação em sala de aula, 

terminamos sempre com uma ou duas apresentações musicais, envolvendo os estudantes com 

releituras e propostas de criação e improvisação, para a comunidade acadêmica, o que tornam-

se momentos ímpares, diante da construção coletiva e da significação que a música tem para 

estes jovens. Temos aí então uma valorização que os estudantes trabalhem e tragam sua própria 

música (Green, 2012) e tenhamos a devida valorização, reconhecendo também a música 

enquanto prática social, dentro do seu contexto (Souza, 2004), tendo seu valor, seu espaço e 

suas significações. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos então ao final, considerando que este tema muito precisa ainda ser 

investigado e trabalhado em outros relatos que possam ampliar as possibilidades de reflexão, 

para a educação musical e para a pesquisa acadêmica em música como um todo. Reconhecer 

e discutir as propostas da música popular e da música erudita em sala de aula, principalmente 

no nível médio da educação brasileira, dentro da importância devida que cada uma possui, é 

uma tarefa que necessita ser trabalhada e reconhecida pelo professor de música. 

Precisamos assumir que ainda nos encontramos dentro de práticas canônicas e 

coloniais de educação, principalmente não cabem dentro de uma realidade ampla e social que 

encontramos. O Brasil é diverso e é possível haver uma coexistência de diversos estilos e 

gêneros musicais, sendo esses pertencentes aos vários contextos culturais. As raízes culturais 

permitem aos pesquisadores musicais compreender a significação da música com os variados 

contextos e isso trará reflexões mais amplas desses contextos. Trabalhar a música popular, 

sendo ressignificada dentro dos seus contextos, propiciar uma ampla apreciação dos estudantes 

e ainda, permitir que seja dada a oportunidade de criação e improvisação em sala de aula, 
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permitirá que esses alunos compreendam melhor suas realidades e ampliem a boa curiosidade, 

a qual trabalhará suas capacidades criativas e cognitivas. 

Carrasqueira (2012), citando Ermelinda Paz (2002), mostra que a improvisação 

desenvolve a autoexpressão, a criatividade e a imaginação. É necessário que os docentes de 

música reconheçam e absorvam cada vez mais que, a função da música na escola, além de 

trabalhar o caráter cognitivo e emocional, permite alcançar parâmetros cognitivos maiores, e 

a música popular é pois um dos aportes que mais trabalhará nesse sentido, uma vez que está 

sintonizado com a realidade social de cada estudante. Que possamos compreender e dar valor 

ao que temos, nosso tesouro, nossa música popular brasileira! 
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Resumo 

Nesse trabalho trataremos do racismo no Brasil, observando alguns fatos históricos para compreender como esse 

fenômeno de discriminação torna-se parte da estrutura de nossa sociedade. A partir da compreensão da existência 

de uma conduta racista em todas as esferas sociais, do cotidiano ao magistrado, buscaremos analisar como o 

continente africano é retratado nos conteúdos curriculares da Geografia. Entendendo a partir de que premissas o 

racismo estruturante estabelece o branqueamento do currículo, ao invisibilizar a presença de África nos conteúdos 

de Geografia. Com o objetivo de colaborar na construção de um ensino de Geografia emancipador e antirracista 

veremos uma análise de como o continente africano é retratado em alguns LDs (Livros Didáticos) da disciplina 

geográfica.   

 

Palavras-Chave: África, Racismo, Currículo.  

 

 
Resumen 

En este trabajo, abordaremos el racismo en Brasil, observando algunos hechos históricos para comprender cómo 

este fenómeno de discriminación pasa a formar parte de la estructura de nuestra sociedad. Desde la comprensión 

de la existencia de um comportamiento racista en todos los ámbitos sociales, desde la vida cotidiana hasta el juez, 

buscaremos analizar cómo se retrata el continente africano en los contenidos curriculares de Geografía. Entender 

a partir de qué premisas el racismo estructural establece el  lanqueamiento del currículum, al hacer invisible la 

presencia de África en los contenidos de la Geografía. Para colaborar en la construcción de una enseñanza 

emancipadora y antirracista de la Geografía, veremos un análisis de cómo se retrata el continente africano en 

algunos LD (Libros Didácticos) de la disciplina geográfica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tese é a de que nossa identidade é parcialmente formada pelo reconhecimentoou 

pela má percepção que os outros têm dela, ou seja, uma pessoa ou um grupo de pessoas 

pode sofrer um prejuízo ou umadeformação real se as pessoas ou sociedades que os 

rodeiam lhes devolveremuma imagem limitada e depreciativa. (MUNANGA, 2010, 

p. 52).  

 

O currículo é um território a ser disputado. No âmbito das relações raciais que imperam 

em nossa sociedade a disputa por esse território se faz ainda mais iminente e necessária. À 

medida que o racismo se refaz estrutural e fator excludente de boa parte da população, a quem 

são negados o real pertencimento à sociedade. Invisibilizados referenciais históricos e 

geográficos de origem e pertencimento. Apagando, talvez sem nunca ser acesa, a chama do 

pleno desenvolvimento humano que passa por conhecer seu passado, construir criticamente o 

presente, para edificar um futuro emancipador.  

Através da apreensão dos referenciais identitários, geográficos, históricos, culturais, e 

subjetivações positivas da própria imagem, podemos desfazer parte dos males vividos pelos 

brasileiros. Na atual conjuntura, muitas questões sociais se agravam rapidamente, a imposição 

de uma base curricular é uma das cartas na mesa do jogo de dominação social em curso, e o 

tensionamento racial dessa jogada é parte integrante da estratégia de derrocada da banca. 

 

2 DA RAÇA AO RACISMO  

 

Para entender melhor o racismo precisamos entender como a ideia de raça chega ao 

Brasil e quais os usos sociais que as elites gestoras fazem desse conceito. No século XIX a raça 

passa a ser um conceito biológico, cientistas estadunidenses e europeus buscavam relacionar 

características físicas e biológicas com diferenças culturais e morais, eram as chamadas “teorias 

raciais”. Esses argumentos biológicos foram posteriormente utilizados: “(...) para implantar 

‘leis segregacionistas’ nos EUA, na África do Sul, e também para promover o projeto do 

‘holocausto’ na Alemanha-Áustria Nazista.”. (HOFBAUER, 2003, p. 72).  

O conceito de raça biológico chega ao Brasil num contexto histórico conturbado, 

durante a virada do século XIX para o XX, ocorria a transição da sociedade escravocrata para 

o sistema econômico capitalista, uma sociedade de mercado baseada no trabalho livre 

assalariado. As teorias logo foram remodeladas pra uma versão mais branda do que as aplicadas 
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ao norte do globo, uma vez que seria impossível condenar a miscigenação no país. Nasce assim, 

a ideia de branqueamento da população, uma teoria genuinamente brasileira, exaltava a 

miscigenação como mecanismo de redenção da raça brasileira, onde a mestiçagem pouco a 

pouco, geração em geração, iria levar ao branqueamento total da sociedade, tendo como base a 

superioridade da raça branca em relação às demais que comporiam a população do Brasil.  

O branqueamento seguiu sendo também a resposta ideológica das elites para justificar a 

importação em massa de mão de obra branca europeia através de políticas de Estado, uma vez 

que o aumento demográfico da população branca aceleraria o branqueamento da cor dos 

brasileiros. Essas políticas acabaram por agravar ainda mais o já profundo quadro de 

degradação e segregação social das populações negras que não foram integradas, e sendo vistas 

como indesejáveis e cuja raça estava prestes a desaparecer por “diluição genética”, 

permaneceram a margem da nova sociedade de classes brasileira.  

Hofbauer nos chama atenção para que ao contrário das interpretações correntes 

o branqueamento e a escravidão são fenômenos complementares e não antagônicos. E seu 

entendimento está ligado à construção da ideia de negro e de raça no Brasil uma vez:  

 

(...) que no início da colonização a ‘cor de pele’ não era vista como um ‘dado objetivo’ 

do mundo natural, como uma ‘categoria biológica’. Isto é, a ‘cor de pele’ não constituía 

ainda uma ‘categoria racializada’, mas estava ligada, em primeiro lugar, a um ideário 

moral-religioso. (HOFBAUER, 2003, p. 82). 

 

 Dessa maneira foram estabelecidas pela elite branca dominante fusões ideológicas, para 

justificar a dominação sobre os não-brancos, sob uma ótica binária onde ser negro significava 

ser escravo, imoral, não-cristão, incivilizável; já a ideia de branco trazia consigo o bastião da 

moralidade crista, portador da liberdade, considerado de confiança.   

Essa ideia de que o negro pode ser branqueado a depender de sua posição social e das 

circunstâncias, leva a crer que é possível alguma forma de mobilidade, dentro das relações 

raciais de poder que vigoram em nossa sociedade. A perspectiva da mutação da “cor social” foi 

um “mito” construído historicamente, que está presente desde o início da formação desse 

sistema social de dominação racial. O mito do branqueamento foi base ideológica da 

escravidão. A falaciosa mobilidade social, assim como as escassas alternativas e perspectivas 

de liberdade, também superficiais, serve a manutenção do sistema de dominação racial, por 

apaziguar e inibir reações coletivas, e por dividir as identidades de luta.  
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As “teorias raciais” vigoraram por quase um século. Mas na segunda metade do século 

XX organizações internacionais iniciaram uma forte campanha de combate ao preconceito 

racial e de minorias pelo mundo, na esperança de afastar o fantasma dos nazismos, e curar a 

humanidade das ideias supremacistas e discriminatórias. Com o avanço dos estudos em 

genética o conceito de raça não pode mais ser utilizado como categoria de diferenciação 

biológica, cultural ou genética entre humanos. Provando que não existem diferenças genéticas 

essenciais que justifique uma subdivisão da espécie humana.  

Os movimentos globais do capitalismo levaram dos centros para as periferias a 

tendência de racionalizar e burocratizar as relações sociais, processo essencial para a nova face 

que o sistema de mercado passa a ter na virada do século XX. As sociedades e suas instituições 

tem de estar a serviço e de acordo com a nova lógica organizacional financeira liberal. 

Entretanto no Brasil o sistema patrimonial paternalista e suas redes de proteção e 

interdependência refuta as lógicas do capital moderno mantendo mecanismos próprios, 

historicamente instituídos de exclusão e inclusão. Como o branqueamento, que continua sendo 

a resposta ideológica para a disseminação das concepções identitárias por parte das elites, 

dentro de seu jogo de valores.  

 

3 DO CURRÍCULO BRANQUEADO 

 

Mas até que ponto chega o ideário do branqueamento? Será que assim como outros 

mitos racistas e discriminatórios o branqueamento perpassa diversas esferas e escalas sociais? 

Se é constituído em um indivíduo a perspectiva de tornar-se um pouco mais branco, esse 

sentimento pode ser encontrado também num conjunto maior de indivíduos? Nas instituições, 

firmadas e impostas dentro e para esse sistema secular de dominação racial, existe ainda a 

perspectiva, ou até mesmo intenção em branquear a sociedade brasileira? Como as escolas, 

instituições sociais movimentadas por indivíduos também socialmente constituídos reproduzem 

esse ideário? 

Esses são alguns questionamentos que nos levam a buscar a compreensão das relações 

entre o imaginário e a prática cotidiana da reprodução social, e de como elas se manifestam nos 

espaços de organização e de formação do espírito de uma sociedade e reprodução de sua cultura. 

A partir da discussão feita sobre racismo e branqueamento, tomaremos como exemplo os 
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conteúdos acerca do continente africado encontrados em alguns LDs de Geografia para observar 

como a ausência e a estereotipação da História e Geografia  da África e seus habitantes, presente 

nos conteúdos didáticos, representam um branqueamento do currículo e por consequência a 

reprodução em sala de aula de imaginários e representações racistas formulados séculos atrás. 

As principais representações elaboradas no período medieval na Europa sobre a África, 

até a era moderna, demonstram as singularidades e conexões dessas construções no imaginário 

europeu. As características que mais evidenciam esses olhares e construções subjetivas são 

baseadas em um etnocentrismo apoiado num sentido de superioridade, sobre as organizações 

sócio/culturais encontradas no continente africano. Formando um conjunto de representações 

baseadas em sínteses de valores e imagens ambíguas, que dialogam ou não com ideias presentes 

em tempos pretéritos e contemporâneos.  

Os textos europeus mais antigos sobre África fazem referência a uma região específica 

do continente, denominada hoje como África subsaariana, localizada na região setentrional do 

continente. As ideias de uma região de calor intenso, e as possíveis influências causadas pelo 

clima nas dimensões físicas de suas populações, juntamente com o imaginário de que abaixo 

da linha do equador somente criaturas não humanas poderiam sobreviver, são um dos elementos 

chave para se compreender as explicações dos teólogos, geógrafos, e viajantes europeus do 

medievo, sobre o continente ao sul da Europa. Próximo do ano mil as referências sobre a 

Aethiopia, como era conhecida a África na Europa nesse presente histórico, estavam totalmente 

impregnadas pelo imaginário da cristandade.  

Com o surgimento das interpretações teológico cristãs e a difusão das teorias camita 

estabelecia uma explicação sobre a origem das populações negro-africanas, associando a 

imagem de que a cor negra representaria a maldade em seu estágio demoníaco. Isso ajudou a 

afirmar o desprestígio cultural e geográfico atribuído pela tradição greco-romana ao continente.  

 Tal associação vem de uma equivocada interpretação dos ensinos cristãos onde o que 

representa o mal é a ausência de luz e não a cor negra. Outra associação um tanto com habitual 

da época relacionava-se com o clima da região, extremamente árido e seco, o que descrevia o 

inferno, que seria um lugar de intenso calor e habitada por criaturas monstruosas de pele escura. 

Ao longo dos séculos esse estranhamento com a cor da pele foi se dissipando com o aumento 

do contato e do alargamento das relações entre africanos e europeus. 
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O estudo da África e de seus respectivos processos de estruturação social/histórico tem 

de levar em conta algumas particularidades como: o fato de o continente africano corresponder 

a 22% da superfície sólida da terra, o que lhe garante uma grande gama de domínios 

morfoclimáticos; com isso existe uma variedade topográfica que abarca de grandes savanas, 

passando por regiões desérticas e incluindo imensas florestas; a complexa estrutura social do 

continente que chega a contar com mais de 2000 povos de com modos de organização 

econômico social e expressões tecnológicas diferenciadas; além de ser o berço da humanidade, 

pois é onde foi encontrado os mais antigo fóssil de hominídeos, e sinais das civilizações mais 

antigas que se tem notícia de cerca de 2 a 3 milhões de anos atrás.  

Dessa forma a História da humanidade começa exatamente com os primeiros africanos 

dotados de consciência e sensibilidade, exatamente o oposto da imagem criada pelos europeus 

de povos animalescos e sem a capacidade da razão por não serem humanos, status só atribuído 

ao homem branco europeu. Uma das portas de entrada para o ensino da África nas escolas é a 

apresentação do continente africano como berço da humanidade de onde vieram as primeiras 

civilizações, demonstrando para os alunos a importância desse continente para toda a 

humanidade. 

A partir de um estudo feito por um grupo de estudantes de Goiânia sobre as 

representações da África e da população negra nos livros didáticos de Geografia, foram 

constatadas algumas similaridades com os antigos pensamentos europeus e respectivamente 

algumas heranças da trajetória escravista que presentes em nosso país, foi observado que: “(...) 

imagens encontradas em obras de Visentini, Vlach e Adas contêm vários estereótipos.” 

(RATTS at.all., 2006, p. 51). Onde a África seria representada como: “miserável, pobre e 

selvagem, imagens ligando o negro e a negra à miséria, representação de negros e negros em 

funções sociais inferiores” (RATTS at.all. 2006, p. 51). Além de haverdiversas representações 

de negros e negras como escravos. O que mostra claramente como o olhar completamente 

associados ao olhar do colonizador, incluindo a perspectiva de intelectuais responsáveis pela 

construção do conhecimento, e dos conteúdos, durante a produção do material didático utilizado 

nas escolas. 

Outro aspecto interessante observada nos livros didáticos analisados, que nos leva a crer 

no projeto de invisibilização da verdadeira História e Geografia  africana, e consequente 

branqueamento dos currículos de Geografia . Simplesmente não aparecem nos livros à questão 
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da escravização de negros e negros africanos nas Américas, o que apaga fato importante na 

História tanto de construção de nossa cultura, sociedade e Geografia, como de desmantelamento 

demográfico/social na África. 

O ensino da História e Geografia  da África não pode ser superficial em relação as 

práticas aplicadas para o mesmo ensino de outras partes do mundo. Assim como o ensino dos 

outros continentes e suas relações histórico geográficas com o restante do globo são ensinadas 

nos LDs, igualmente a História e a Geografia  do continente e dos povos africanos devem 

ser,por apresentarem alto grau de complexidade e diversidade.  

O que torna fundamental uma abordagem transversal, transdisciplinar e de longa 

duração baseada em uma diacronicidade dupla: que relacione uma diacronicidade 

intercontinental, que se ocupe dos acontecimentos e dos fluxos de influencias sócio espaciais 

internos ao continente e outra diacronicidade extracontinental, que estabelece o esclarecimento 

das relações entre os outros países do mundo com a África. Permitindo dar conta de períodos e 

fenômenos que até hoje são mantidos na escuridão, como lacunas do conhecimento mundial. 

De certa forma pela visão negativa da África que predominou em nosso país por tanto 

tempo, a partir das heranças deixadas pelas fontes bibliográficas eruditas, que valorizavam o 

imaginário cristão e a visão do colonizador sobre as feições e capacidades do continente. 

Provocando equívocos e problemas no ensino da África contemporânea, onde através de pré-

conceitos formados a partir dos imaginários que priorizam aspectos que levam em conta apenas 

os conflitos e a escassez, vistos como panorama geral que serve de interpretação para toda 

extensão do continente africano.  

O que marca não só o imaginário dos estudantes e professores, como também impregna 

argumentos que ganham uma roupagem acadêmica, onde a maioria das obras sobre África estão 

imbuídas sorrateiramente de extremos preconceitos contra civilizações e povos africanos. 

Moore nos mostra algumas diretrizes a serem seguidas para superarmos os pré-conceitos e 

estereótipos que acompanham o tema, não só nas escolas e universidades, mas também em toda 

a sociedade brasileira: 

 

Levando em conta tudo o que precede, os estudos sobre a História da África, 

especificamente no Brasil, deverão ser conduzidos na conjunção de três fatores 

essenciais: uma alta sensibilidade empática para com a História dos povos africanos; 

uma constante preocupação pela atualização e renovação do conhecimento baseado 

nas novas descobertas cientificas; e uma interdisciplinaridade capaz de entrecruzar os 

dados mais variados dos diferentes horizontes do conhecimento atual, para se chegar 
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a conclusões que sejam rigorosamente compatíveis com a verdade. (MOORE; 2008; 

p. 208-209) 

 

Sendo assim, podemos concluir que existe a emergência de um novo olhar sobre a África 

tanto nos preceitos acadêmicos e educacionais, como no cotidiano da sociedade. Temos de nos 

desprender do mito da democracia racial que impregna o imaginário das pessoas invisibilizando 

todo o processo de escravidão e de luta pela liberdade protagonizados pelos afrodescendentes 

pelo fim dessa perversidade praticada no Brasil durante quase quatro séculos.  

É nesse sentido que o professor tem o papel de transformar a verdadeira História da 

África, e sua consequente Geografia, e toda a diversidade dos povos africanos em um fator 

democratizante do conhecimento livre dos grilhões do imaginário colonial, que a muito está a 

serviço da manutenção de formas de pensar opressoras, e equivocadas quando se refere ao olhar 

sobre o Outro, em especial sobre os negros, suas culturas e ancestralidades.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação no Brasil agoniza por diversos problemas estruturais, repletos de 

intencionalidade por parte das elites gestoras, que vêm á pelo menos três décadas posto em 

prática o projeto neoliberal de total sucateamento das condições educacionais dos países 

periféricos, com o objetivo de formar mão de obra dócil, ignorante e facilmente manipulável 

por seu sistema de coisas, que dita o ritmo do cotidiano por todo o mundo. Mesmo sob essa 

condições a educação ainda pode ser compreendida como um, se não o único, mecanismo de 

transformação social, tendo a possibilidade de desconstruir as ideologias que impõe a 

inferioridade e o subjugoás negras e negros. Combatendo nas salas de aula o racismo, “(...) 

inimigo mutante, escorregadio, e sobre tudo invisível, que precisa ser revelado para poder ser 

derrotado. Assim sendo, conquistar uma ‘segunda abolição’ (...)”. (ANDREWS, p. 56). 
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Resumo 
O presente trabalho se propõe a debater uma abordagem pedagógica que considere os aspectos práticos e 

expressivos da agricultura indígena, sem dissociá-la da rede de ralações sociais, políticas e ambientais que 

compreendem as comunidades indígenas. Ao instituir uma política pública que garanta aos povos tradicionais 

indígenas o direito a uma educação contextualizada, nos deparamos com o desafio pedagógico e epistemológico 

de pensar uma escola que acolha os saberes e fazeres desses povos. Assim, o desenvolvimento do curso PROEJA 

Indígena na Terra Indígena Andirá-Marau no âmbito do IFAM campus Maués se baseia em uma prática 

pedagógica fundamentada nos princípios da Educação do Campo e Popular, entendendo a educação enquanto 

processo humano e cultural presente nos múltiplos tempos e espaços nos quais os conhecimentos são produzidos 

e compartilhados. Ao mesmo tempo através dos princípios da Agroecologia e da elaboração de projetos 

integradores, buscou-se realizar experiências práticas de construção do conhecimento em contextos de vida, 

capazes de redesenhar as próprias práticas cotidianas indígenas, trazendo elementos para reconstruir uma 

agroecologia indígena de forma livre e autêntica. Por assim ser, o ensino da Agroecologia traz uma proposta de 

educação articulada a um projeto de emancipação humana e de respeito à cultura dos povos indígenas, 

abrangendo a luta por uma educação de cunho anticolonialista. 
Palavras-Chave: Educação do Campo; Educação Popular; Povos Indígenas; Agroecologia. 
 

 
Resumen 
El presente trabajo propone debatir un enfoque pedagógico que considere los aspectos prácticos y expresivos de 

la agricultura indígena, sin desvincularla del entramado de relaciones sociales, políticas y ambientales que 

componen las comunidades indígenas. Al instituir una política pública que garantice a los pueblos indígenas 

tradicionales el derecho a una educación contextualizada, nos enfrentamos al desafío pedagógico y 

epistemológico de pensar en una escuela que acoja los saberes y acciones de estos pueblos. Así, el desarrollo del 

curso Indígena PROEJA en la Tierra Indígena Andirá-Marau en el ámbito del campus IFAM Maués se 

fundamenta en una práctica pedagógica basada en los principios de la Educación Campesina y Popular, 

entendiendo la educación como un proceso humano y cultural presente en múltiples tiempos y espacios en los 

que se produce y se comparte el conocimiento. Al mismo tiempo, a través de los principios de la Agroecología 

y la elaboración de proyectos integradores, se intentó realizar experiencias prácticas de construcción de 

conocimiento en contextos de vida, capaces de rediseñar las prácticas cotidianas indígenas, aportando elementos 

para reconstruir una agroecología indígena libre y auténtica. Como tal, la enseñanza de la Agroecología trae una 

propuesta educativa vinculada a un proyecto de emancipación humana y respeto a la cultura de los pueblos 

indígenas, que engloba la lucha por una educación anticolonialista. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história das relações da sociedade brasileira com os indígenas do Brasil é demarcada 

por longos e variados processos de extermínio e de colonização no avanço do capital sobre as 

diferentes regiões, povos e territórios indígenas. Embora as lutas empreendidas, especialmente 

pelos movimentos sociais, por uma educação escolar indígena diferenciada tenham alcançado 

resultados no campo da legislação brasileira, o atual cenário da educação escolar indígena no 

Brasil ainda demonstra suas fragilidades e contradições. 

No âmbito legal, as diretrizes nacionais para a educação ainda estão aquém do 

desejável. As diretrizes nacionais para a educação, instituídas nas décadas de 1960 e 1970, não 

versavam sobre uma educação humanizadora para as populações indígenas do Brasil, e 

acabaram conservando e consolidando as políticas educacionais do período colonial, conforme 

salienta Bessa Freire (2004). 

Nas leis nº 4.024/1961 e nº 5.692/1971 é possível identificar diretrizes que reforçam a 

permanência da hegemonia na medida em que ensejam o desenvolvimento de práticas que 

desconsideram a diversidade étnica, cultural e linguística dos povos indígenas. Segundo Bessa 

Freire, “o objetivo era a gradativa assimilação e integração dos povos indígenas à comunhão 

nacional” (2004, p. 24) e uma das principais vias dessa política integracionista era o ensino da 

língua oficial. 

Já a Lei nº 9.394/1996 que institui as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu 

artigo 78, prevê “a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades 

étnicas, a valorização de suas línguas e ciências” (BRASIL, 1996). Cabe destacar a efetiva 

mobilização dos professores e lideranças indígenas nesse processo, cujas vozes eclodiram na 

construção de currículos, criação de leis e setores específicos para a educação escolar indígena. 

A LDB trouxe, pela primeira vez, um plano específico para uma “educação escolar bilíngue e 

intercultural” para os povos indígenas, prevendo um projeto pedagógico específico, diretrizes 

para a formação de professores e criação de material didático (BRASIL, 1996). 
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Diante de um cenário que mescla a conquista de direitos à sobrevivência com a ameaça 

do desaparecimento de culturas e sociedades inteiras é que evidenciamos a relevância deste 

artigo. Realizar um estudo crítico e reflexivo sobre uma proposta de educação escolar 

indígena, à luz dos princípios da Educação do Campo e da Educação Popular para o ensino da 

Agroecologia, com a perspectiva de analisar as implicações políticas, culturais e sociais nos 

territórios indígenas e na educação brasileira. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Na trajetória de constituição dos Institutos Federais de Educação evidencia-se a 

eclosão de novas perspectivas para a educação profissional no Brasil, que incluem estreitar a 

relação entre os conceitos de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, considerados 

indissociáveis na formação humana integral, baseada na integração de todas as dimensões da 

vida no processo educativo (RAMOS, 2014). 

Motivados por aprofundar seus estudos a partir do contexto da produção agroecológica 

com o desafio de promover a segurança e soberania alimentar para a manutenção do povo 

Satere-Mawé em seu território, o Curso Técnico Integrado em Agroecologia foi proposto e 

vem sendo desenvolvido na Terra Indígena (TI) Andirá-Marau, região do Baixo Marau, no 

Município de Maués (AM). A Terra Indígena Andirá-Marau (Decreto 93.069 de 1986) 

abrange uma área de 788.528 hectares de usufruto exclusivo da etnia Satere Mawe. Segundo 

informações do Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé - CGTSM, em 2014 existiam no 

território aproximadamente 13.350 indígenas distribuídos em 100 aldeias (LORENZ, 2018). 

Assim, em 2018, com o início do Curso PROEJA (Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos) Indígena Sateré-Mawé, inaugura-se uma nova página na história da educação no 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM campus Maués. 

Tão importante quanto a implementação de uma política pública que garanta aos povos 

tradicionais indígenas o direito a uma educação contextualizada, é o enfretamento das 

barreiras no campo pedagógico e epistemológico, especialmente no que se refere ao currículo 

e à organização escolar tradicional do mundo ocidental que ainda hoje determinam o que deve 

considerado nos diferentes níveis de escolarização. A superação dessas barreiras culmina com 
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o processo de implantação de uma escola capaz de acolher os saberes e fazeres dos povos 

indígenas. 

Nessa perspectiva, buscou-se construir uma proposta pedagógica que abrangesse uma 

educação contextualizada, compreendida enquanto processo humano e cultural presente nos 

múltiplos tempos e espaços nos quais os conhecimentos são produzidos e compartilhados. 

Assim, as atividades escolares acontecem em tempos e espaços alternados, conforme 

metodologia da Pedagogia da Alternância, em consonância com os princípios da Educação do 

Campo. 

O Tempo Escola (TE) é realizado na Comunidade Ilha Michiles, onde professores e 

estudantes se encontram periodicamente para desenvolver seus estudos de forma 

interdisciplinar a partir de temas geradores. O Tempo Comunidade (TC) é composto pelo 

espaço das casas, das comunidades, dos roçados, das florestas e das águas, onde são 

desenvolvidas atividades de pesquisa e os projetos integradores, visando promover o diálogo 

entre o conhecimento tradicional indígena e o conhecimento científico sistematizado. Assim 

são recriados ricos espaços de aprendizagem da Agroecologia, promovendo o fortalecimento 

das narrativas históricas do povo e dos elementos da sua cultura. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao longo da história e de gerações, os povos indígenas das Américas basearam seus 

conhecimentos em seus territórios, de forma que, seu modo de vida e sua identidade, material 

e imaterial, constituem seus projetos educativos. 

A pergunta que fazemos é se através do ensino da Agroecologia é possível oferecer o 

acesso a uma educação contextualizada, capaz de fortalecer suas práticas de preservação do 

território e o aprimoramento na gestão dos recursos, permitindo maior autonomia, que 

constitui uma luta histórica dos povos tradicionais que vivem em um território específico e 

possuem seus próprios e distintos modos de vida social e cultural. 

O povo Satere-Mawé possui um vasto conhecimento das espécies que fazem parte do 

seu ambiente, seus comportamentos e utilidades, além de aspectos relacionados ao modo como 

os seres interagem. Seus sistemas de produção de subsistência expressam elevados níveis de 

complexidade no manejo dos recursos disponíveis. Demonstram um amplo conhecimento da 
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região e de outro modo de ver, pensar e agir baseados nas memórias coletivas e que, muitas 

vezes, estão em oposição ao “sistema mundo” dominante. 

Foi o povo Sateré-Mawé que descobriu e criou as bases técnicas tradicionais de uso, 

cultivo e beneficiamento do Warana, nome do qual deriva a palavra, em português, Guaraná 

(Paullinia cupana variedade sorbilis), planta domesticada e amplamente cultivada pelo povo 

Sateré-Mawé. Na cultura do povo o Warana contém o princípio espiritual do Wara, ou seja, 

“o ponto de início de todo o conhecimento” (DEMETERCO, 2020). 

Além da cultura do Warana, a produção indígena da região também abrange a farinha 

de mandioca, produção de macaxeira, cará, banana, abacaxi, a caça e a pesca destinados para 

o consumo da família e, em parte, para as relações de troca e comercialização com a população 

não indígena do entorno. Através do ensino da Agroecologia busca-se a revalorização da 

cultura, das tradições e da identidade social do povo Sataré-Mawé. 

A valorização da cultura, das tradições e da identidade social são princípios inerentes 

à Agroecologia, uma vez que sua ação parte dos valores e interesses das próprias comunidades 

visando, de forma articulada, priorizar métodos participativos e dialógicos para criar sistemas 

agroecológicos eficientes e adaptados. A Agroecologia, nesse sentido, é entendida como um 

ramo da ciência que atua por meio de um enfoque que valoriza o conhecimento local, 

campesino e indígena e seus conteúdos históricos gerados como resultado das múltiplas 

formas de resistência cultural (GUZMÁN, 2011). 

Entre as principais diretrizes da Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica (PNAPO), instituída em agosto de 2012 por meio do Decreto n° 7.794, e da Política 

Nacional de Gestão Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), instituída em junho do mesmo 

ano através do Decreto n° 7.747, estão a valorização do conhecimento tradicional e o 

estabelecimento de metodologias participativas e dialógicas com as comunidades e a adoção 

de práticas agroecológicas que visam a recuperação de áreas degradadas, a implementação de 

sistemas agroflorestais e o extrativismo sustentável (NORDER, 2019). 

Nesse contexto, cabe destaque para as considerações de Saviani (2011, p. 31), o qual 

ressalta que o acesso ao saber erudito, metódico, sistematizado “possibilita a apropriação de 

novas formas por meio das quais se podem expressar os próprios conteúdos do saber popular”, 

cabendo a identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados, buscando 

distinguir entre o essencial e o secundário, ao mesmo tempo garantindo o direito de conhecer 
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o que não conhecem e principalmente, o direito de produzirem seus próprios conhecimentos, 

realizando a transição do senso comum ao conhecimento elaborado/científico e a incorporação 

dos saberes construídos nas experiências cotidianas, através dos quais, progressivamente, cada 

indivíduo realizará a humanidade produzida historicamente. 

É nessa perspectiva que o estímulo ao uso de práticas de produção que contribuam para 

aliar a diversidade de espécies, a regeneração do solo e o manejo da matéria orgânica em seus 

sistemas de cultivo tem sido elemento fundamental para recuperar o diálogo intercultural e 

também entre gerações, fazendo reanimar a prática da agricultura, estimulando a 

produtividade dos roçados e redefinindo estratégias em defesa dos meios e modos de vida do 

povo Sateré-Mawé. 

Esse estímulo em torno do movimento da Agroecologia na TI Andirá-Marau fez com 

que uma jovem liderança participasse do IV Encontro Nacional de Agroecologia, realizado 

em Belo Horizonte, em 2018. Posteriormente, outros três estudantes do curso participaram do 

XI Congresso Brasileiro de Agroecologia na Universidade Federal de Sergipe, em 2019, 

participando de forma ativa do movimento agroecológico, reivindicando suas pautas de lutas 

em plenárias e debates, apresentando experiências e dialogando com o poder público sobre 

variados temas, entre eles a educação do campo, gestão ambiental dos territórios e o direito à 

terra. 

Em entrevista para Diana Quiroz publicada na Revista Agriculturas, Victor Manuel 

Toledo afirma que a Agroecologia pode ser percebida em três dimensões que estão 

interconectadas, ou seja, não podem ser tratadas de forma separada (QUIROZ, 2016, p. 43). 

Como uma ciência, no sentido estrito do conceito, uma vez que produz conhecimento 

científico a partir de um novo paradigma científico; uma prática, pois as inovações 

tecnológicas são construídas não de forma isolada nos centros de pesquisa acadêmica, mas 

junto dos sujeitos, a partir de suas práticas e; um movimento social porque reúne sujeitos 

sociais em torno de sua construção através de encontros, promovendo a interação de diferentes 

tipos de organizações de base, movimentos sociais, profissionais, instituições governamentais 

e não governamentais, que compartilham suas experiências e se colocam “em movimento” 

para criar o que hoje é denominado o “Movimento Agroecológico”. 

Arroyo, Caldart e Molina (2004) salientam a existência de uma pedagogia que vai além 

da escola, que é organizada nos movimentos sociais, na prática social. Assim, a Educação do 
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Campo, nos permite ampliar o conceito de escola ao compreendê-la enquanto comunidade, 

transformando-a em um importante nó de uma rede existencial e de processos educativos, 

atribuindo ao território escolar um caráter de permeabilidade. 

De acordo com SOUZA (2017), o movimento da educação do campo vem construindo 

as bases pedagógicas e operacionais da concepção de uma educação profissional em 

Agroecologia, com ênfase na crítica radical ao modelo de desenvolvimento hegemônico, na 

busca da ruptura epistemológica com a ciência dominante, numa concepção pedagógica que 

valorize os territórios e a sabedoria dos povos do campo, garantindo os diferentes tempos e 

espaços de formação, bem como numa proposta de formação que consiga dialogar com a 

realidade do campo, não simplesmente procurando conhecê-la, mas também transformá-la. 

Pitanga e Lira (2006) reforçam que a educação formal tem um importante papel nas 

lutas de resistência dos povos indígenas e atua como uma força que evita sua marginalização, 

na medida em que permite o conhecimento e domínio dos códigos da sociedade nacional, 

fazendo com que a educação assuma um papel de disputas entre diferentes concepções de 

mundo, de desenvolvimento e de educação. 

Nessa linha de raciocínio, corroborando com a assertiva de D’Angelis (2017), o 

programa educacional que pretende construir uma escola indígena deve definir, sem 

equívocos, os objetivos do seu projeto pedagógico, ou seja, sua filiação a um projeto 

anticolonialista com respeito às sociedades indígenas, baseado na autonomia dos povos e no 

compromisso político com a transformação social. Essa escola deve dar mais atenção para os 

valores, atitudes e princípios - aquilo que efetivamente define uma cultura - do que aos 

conteúdos curriculares, amarrados a um sistema de ensino “alienígena” que, nesse contexto, 

representa o aparato (repressor) do Estado. 

Nesse sentido, para além de uma educação escolar indígena que apresenta uma 

perspectiva conteudística de ensino, apenas ornada com o folclore da cultura, o ensino da 

Agroecologia, numa perspectiva de educação popular, vem contribuindo para uma educação 

contextualizada na qual o estudante indígena consegue compreender o contexto que o 

constituiu e suas conexões com as dimensões nacionais e internacionais, bem como construir 

soluções para problemas através de uma educação que respeita e integra os saberes do seu 

povo. 
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Faria (2017, p. 07) assinala a “existência de um vínculo orgânico entre Agroecologia 

e Educação Popular, de natureza político-pedagógica” que se expressa, do ponto de vista 

político, “pelo protagonismo dos sujeitos populares e pelo caráter de resistência presente na 

construção de alternativas de desenvolvimento para o país” e do ponto de vista pedagógico 

pelo seu ancoramento em uma determinada realidade social, pela práxis reflexiva e por sua 

ligação permanente com o movimento social da Agroecologia, que atualiza de forma 

permanente a Educação Popular. 

A luta dos povos indígenas por uma educação contextualizada corrobora a defesa de 

um projeto de Educação Popular, defendida por Paulo Freire, ancorada na realidade social, 

sendo esta realidade o motor das ações pedagógicas. Paulo Freire indica os fundamentos de 

uma “educação para o desenvolvimento e para a democracia”, associando uma proposta 

pedagógica a um projeto político de desenvolvimento (FREIRE, 2003, p. 51). 

Compreende-se, portanto, que o ensino da Agroecologia alinhada aos fundamentos da 

Educação do Campo e da Educação Popular se desenvolve numa perspectiva de emancipação 

humana no interior das sociedades capitalistas. Como destaca Frigotto (2010, p. 19), “trata-se 

de uma luta que atinge todas as esferas da vida e que abrange o plano econômico-social, 

político, cultural, científico, educacional e artístico”. É sob esse viés que o Curso PROEJA 

Indígena Sateré-Mawé desenvolvido na Terra Indígena Andirá-Marau vem sendo 

desenvolvido no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos dizer que o ensino da Agroecologia na TI Andirá-Marau constitui-se em uma 

proposta de educação articulada a um projeto de emancipação humana, de conquista de 

direitos e acima de tudo de respeito à história, às origens de cada sujeito, numa perspectiva de 

luta contra a alienação política e, portanto, uma educação de cunho anticolonialista. 

Nesse contexto, o processo educativo confunde-se com um processo amplo e 

multiforme de socialização, pois compreende o território enquanto parte do currículo, que 

integra espaço formal, não-formal e informal, constituindo-se numa rede educativa que 

proporciona um exercício identitário constante e inerente ao processo cultural humano. 
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A partir de uma dimensão política da Agroecologia é possível dizer que há uma 

interconexão desta com a luta dos povos indígenas, uma vez que o enfoque agroecológico e a 

educação popular expressam a resistência dos camponeses e dos povos tradicionais indígenas 

e não indígenas em seus processos de lutas. 

As imbricações entre a Educação do Campo, a Educação Popular e a Educação 

Indígena no ensino da Agroecologia se expressam na escuta como princípio epistemológico, 

criando um espaço de convivência escolar que agrega as diferenças entre a cultura indígena e 

não-indígena, incentivando uma relação de reciprocidade intercultural de aprendizagens 

comuns e de inclusão social. 

A conformação de uma proposta pedagógica de um curso para indígenas baseado na 

Agroecologia e nos princípios da Educação do Campo vem permitindo a manifestação de 

espaços pedagógicos e dinâmicas de diálogo de saberes onde vida social, educação, cultura, 

cosmologia e agricultura fazem parte de uma só dimensão da vida. 

Conscientes dos limites postos para a implantação de uma educação condizente com o 

contexto local e ancorada em um projeto de transformação da sociedade, reconhecemos os 

desafios, especialmente no que se refere à construção de concepções metodológicas 

articuladas a políticas públicas que contemplem o projeto em pauta. Por assim ser, discutir 

essa temática é importante para ampliar o debate e contribuir com discussões e pesquisas, que 

fortaleçam o papel de tais propostas no cenário educativo do nosso país. 

Agradecemos sobretudo ao povo Sateré-Mawé e aos colegas do IFAM campus Maués 

pelas aprendizagens conjuntas que permitiram a reflexão para essa escrita. E ao movimento 

da Agroecologia que, através da Rede Maniva de Agroecologia - REMA, tem sido uma escola 

e uma inspiração. 
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Resumo 

O texto resulta de pesquisa comparativa em torno de opções por conteúdos e planejamento de seis professores do 

9º ano em relação aos livros didáticos e proposta curricular oficial - Diretrizes Curriculares Estaduais. Nesta 

pesquisa não se leva em consideração os contextos educativos, utiliza-se apenas a discussão por uma concepção 

restritiva de currículo, mais afeita às perspectivas instrumentais. Diante disto, este trabalho visa analisar os 

conteúdos que constam ou não nos Planos de Trabalho Docente dos professores de Ciências em Londrina-PR, 

comparando-os com as Diretrizes Curriculares Estaduais, e a fim de se estudar se na prática docente o currículo 

estabelecido por órgãos competentes é contemplado. Os docentes desde estudo não levam em consideração as 

orientações oficiais e baseiam-se no livro didático para realizar seu planejamento, podemos afirmar é que não 

existe fiscalização nem acompanhamento pedagógico do que elabora para o ensino. Sendo que maiores conclusões 

necessitam de estudos mais aprofundados.  

 

Palavras-Chave: Currículo; Ciências; Plano de trabalho docente.   

 

 
Resumen 

El texto es el resultado de una investigación comparativa sobre las opciones de contenido y la planificación de seis 

maestros de noveno grado en relación con los libros de texto y la propuesta de currículo oficial - Pautas del 

currículo estatal. Esta investigación no toma en cuenta los contextos educativos, solo utiliza la discusión para una 

concepción restrictiva del currículo, más adecuada a las perspectivas instrumentales. Ante esto, este trabajo tiene 

como objetivo analizar los contenidos que están o no en los Planes de Trabajo Docente de los docentes de Ciencias 

en Londrina-PR, comparándolos con los Lineamientos Curriculares Estatales, y con el fin de estudiar si en la 

práctica docente el currículo establecido por los competentes. se contemplan los cuerpos. Los docentes dado que 

este estudio no toma en cuenta los lineamientos oficiales y se apoya en el libro de texto para llevar a cabo su 

planificación, podemos decir que no hay supervisión ni seguimiento pedagógico de lo que preparan para la 

docencia. Dado que las conclusiones más amplias necesitan estudios más profundos 

 

Palabras Clave: Reanudar; Ciencias; Plan de trabajo docente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Após o lançamento do satélite Sputnik em 1957, pela antiga União Soviética o currículo 

de Ciências teve um olhar privilegiado perante governos, no tocante a educação, então, os norte-

americanos investiram pesado na educação científica a fins de superar os rivais soviéticos, 

modificando de forma global o ensino de Ciências (LOPES, 2016).  

O currículo abordado na educação básica é uma expressão política que sofre alterações 

de acordo com o contexto histórico da época (PARANÁ, 2008). Cabe à Federação, por meios 

políticos, estabelecer os conteúdos básicos a serem desenvolvidos em seu território e os Estados 

complementarem parte deste currículo com suas peculiaridades e regionalismo (BRASIL, 1996, 

1998).  

O Plano de Trabalho Docente- PTD ou planejamento anual é um documento elaborado 

pelos professores que expressa o currículo escolar baseado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, nas Diretrizes Curriculares Estaduais, no Projeto Político Pedagógico da escola, na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e em demais documentos emitidos por órgãos 

competentes, onde o professor organiza os conteúdos a serem lecionados no ano letivo 

(PARANÁ, 2008).  

A análise dos conteúdos que constam ou não nos Planos de Trabalho Docente é de suma 

importância a fim de verificar se estes são de fato contemplados no ensino, dado que o acesso 

aos conteúdos é direito do aluno e função do professor em lhes proporcionar (PARANÁ, 2004).  

Diante disto, este trabalho visa analisar os conteúdos que constam ou não nos Planos de 

Trabalho Docente dos professores de Ciências, comparando-os com as Diretrizes Curriculares 

Estaduais- DCE, e, a fim de se estudar se na prática docente o currículo estabelecido por órgãos 

competentes é posto em prática. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Realizou-se uma análise documental a partir da coleta de cópias de Planos de Trabalho 

Docente- PTD em escolas públicas estaduais de Londrina-PR. Foram analisados seis PTDs de 

seis professores de Ciências que lecionam em escolas estaduais distintas. 

Foram estabelecidos dois critérios para a seleção dos PTDs: 
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i) só foram admitidos PTDs anuais;  

ii) foram descartados PTDs sem a devida identificação como escola, ano, professor, ano 

de ensino e referências bibliográficas. 

A partir da análise do documento Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

(PARANÁ, 2008), no qual, para os anos finais do Ensino Fundamental se é estabelecido quais 

conteúdos devem ser abordados por ano, realizou-se a quantificação dos conteúdos de acordo 

com este documento. Após análise dos PTDs efetuou-se a comparação com as Diretrizes 

Curriculares de Ciências do Paraná de 2008 (p.85-87), sendo categorizados como: 

i) conteúdos dos PTDs que constam nas Diretrizes referentes ao ano de ensino;  

ii) conteúdos das Diretrizes que não são contemplados nos PTDs.  

A partir das referências bibliográficas constantes no PTDs analisou-se os livros 

didáticos que utilizadas para sua elaboração e seus conteúdos foram comparados com os planos 

docentes a fim de explorar qual a ligação ou não existente entre os planejamentos curriculares 

e o livro didático consultado pelo docente para confecção do planejamento anual. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para a confecção do PTD a Secretaria de Estado de Educação do Paraná disponibiliza o 

Caderno de Expectativas de Aprendizagem- CEA (PARANÁ, 2011) que é um documento 

moldurado a partir das DCE. O CEA “expressam aquilo que é essencial ao aluno conhecer ao 

final de cada ano do Ensino Fundamental e ao final do Ensino Médio, dentro de cada conteúdo 

básico definido nas Diretrizes” e serve como base para o PTD “Vale ressaltar que esse 

documento poderá subsidiar a elaboração [...] do Plano de Trabalho Docente, visto que a 

elaboração desses são atribuições dos professores dos estabelecimentos de ensino, os quais 

possuem autonomia para sua produção” (PARANÁ, 2011, p. 5) 

A definição de PTD é descrita como:  

 

A partir da proposta pedagógica curricular, o professor elaborará seu plano de trabalho 

docente, documento de autoria, vinculado à realidade e às necessidades de suas 

diferentes turmas e escolas de atuação. No plano, se explicitarão os conteúdos 

específicos a serem trabalhados nos bimestres, trimestres ou semestres letivos, bem 

como as especificações metodológicas que fundamentam a relação 

ensino/aprendizagem, além dos critérios e instrumentos que objetivam a avaliação no 

cotidiano escolar. (PARANÁ, 2008, p.28) 
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Neste sentido, foram analisados seis PTD e seus conteúdos foram quantificados, 

tabulados e comparados ao quantitativo das DCE referente ao 9°, observou-se que a média de 

conteúdos de todos os PTD que conferem com as Diretrizes é de 34,38% como mostra a tabela 

1 e 2. A quantidade de conteúdos negligenciados foi muito grande, o PTD com menor 

quantidade de acertos em relação à Diretriz foi de 9,09%, dos 11 itens que deveriam ser 

contemplados este plano apresentou apenas 1 que condizia com a série em questão que era “O 

entendimento dos conceitos de movimento, deslocamento, velocidade, aceleração, trabalho e 

potência” (PARANÁ, 2008, p. 87).  

 

Tabela1: Conteúdos presentes nos PTD que constam nas DCE -9° ano 

 

Conteúdos 

 

 

% encontrada 

 

O entendimento das leis de Newton no tocante a gravitação universal. 
 

66,6% 

  As relações entre sistemas conservativos  

 

 

 

50% 

 

 

O entendimento dos fundamentos teóricos que descrevem os ciclos 

biogeoquímicos, bem como, as relações interespecíficas e intraespecíficas. 
 

 

A compreensão dos sistemas conversores de energia, as fontes de energia e 

sua relação com a Lei da conservação da energia. 
 

 

A interpretação de fenômenos terrestres relacionados à gravidade, como as 

marés. 
 

 

 

 

 

33,33% 

 

 

A compreensão das propriedades da matéria, massa, volume, densidade, 

compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, indestrutibilidade, 

impenetrabilidade, maleabilidade, ductibilidade, flexibilidade, 

permeabilidade, dureza, tenacidade, cor, brilho, sabor.  
 

 

O entendimento do conceito de energia elétrica e sua relação com o 

magnetismo. 
 

Fonte: Autoria própria, 2021 

 

Tabela 2. Análise dos PTD comparados com as Diretrizes 
 Quantidade de % média que Desvio 

padrão 

% mínimo 

de acerto 

% máximo 

de acerto 

111 



 
 

 

Turma PTD analisados Consta no 

PTD 

9° ano 6 34,38% 0,159 9,09% 45,45% 

Fonte: Autoria própria, 2021 

 

O plano com maior quantidade de acertos curriculares apresentava 45,45%, apenas 5 

itens, menos da metade do obrigatório. Em relação a não contemplação de todo o currículo no 

planejamento as diretrizes descrevem que: 

 

Por serem conhecimentos fundamentais para a série, não podem ser suprimidos nem 

reduzidos, porém, o professor poderá acrescentar outros conteúdos básicos na 

proposta pedagógica, de modo a enriquecer o trabalho de sua disciplina naquilo que a 

constitui como conhecimento especializado e sistematizado. (PARANÁ, 2008, p. 83). 

 

O conteúdo mais frequente foi “O entendimento das leis de Newton no tocante a 

gravitação universal.” (PARANÁ, 2008, p. 87), constando em 66,6% dos PTD e os demais 

foram encontrados em 50% ou menos. Todos os seis planejamentos abordavam conteúdos de 

química como Ligações químicas, substâncias, balanceamento, funções, reações, 

características, tabela periódica. De acordo com a Diretriz, estes são referentes ao 8° ano 

(PARANÁ, 2008, p. 86) e não ao 9° ano.  

Observa-se então que ocorre uma troca de conteúdos entre o 8° e 9° ano, quando 

analisados os livros didáticos que os professores utilizaram como base para a construção de seu 

planejamento anual, verifica-se que os planejamentos estão na sequencia do livro didático, a 

partir disso que compreendemos os motivos dessa troca de conteúdos entre os anos, química 

por exemplo, constava em todos os livros didáticos no 9° ano, porém nas diretrizes estaduais 

ela deve ser trabalhada no 8°, sendo o “[...] um transmissor mecânico dos conteúdos do livro 

texto” (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2001, p.21), portanto, os professores devem “estar 

capacitados para avaliar as possibilidades e limitações dos livros recomendados pelo MEC, pois 

o livro deve ser um, dentre outras ferramentas, para o ensino de Ciências .”(NUÑEZ, 

RAMALHO, SILVA e CAMPOS, 2009, p. 03). 

O docente possui autonomia para analisar a realidade educativa a qual está inserido 

sendo essa flexibilidade curricular possível, os PCN trazem algumas considerações sobre o 

currículo:  
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[...] currículo pode significar também a expressão de princípios e metas do projeto 

educativo, que precisam ser flexíveis para promover discussões e reelaborações 

quando realizado em sala de aula, pois é o professor que traduz os princípios elencados 

em prática didática. Essa foi a concepção adotada nestes Parâmetros Curriculares 

Nacionais. (BRASIL, 1998, p. 49) 

 

As referências bibliográficas utilizadas pelos professores para a confecção dos Planos 

de Trabalho Docente cruzam com os dados obtidos, os conteúdos negligenciados não constam 

nos livros didáticos utilizados, com exceção de teorias evolutivas em alguns exemplares. 

O currículo é uma expressão da realidade que vai além de uma série de Leis, Diretrizes 

e Parâmetros,“para tornar nítida a realidade curricular é necessário compreender os contextos e 

as práticas que nele interagem” (FELICIO; POSSANI, 2013, p. 131). Deve-se então, a partir 

do exposto, problematizar a prática do professorado, neste sentido, a “configuração, 

implantação, concretização e expressão de determinadas práticas pedagógicas e em sua própria 

avaliação, como resultado das diversas intervenções que nele se operam” (SACRISTÁN, 2000, 

p. 101).  

Como demonstrado nas tabelas 3 e 7, os conteúdos faltantes em sua maioria são ligados 

à astronomia. Alguns conteúdos como o da tabela 6 e os relativos a química, ocorrem com 

frequência a inversão, são contemplados em anos errados, porém, são contemplados. No caso 

dos conteúdos estruturantes, básicos e específicos de astronomia nem a inversão de ano de 

ensino ocorre, simplesmente não são ensinados. Neste sentido,  

 

Dificuldades na formação inicial ou a carência de formação continuada do professor 

podem tornar-se obstáculos ao processo de ensino-aprendizagem, pois a falta de 

fundamentação teórico-metodológica dificulta uma seleção coerente de conteúdos, 

bem como um trabalho crítico-analítico com o livro didático adotado. (PARANÁ, 

2008, p. 60) 

 

Se tem o conhecimento que o ensino de Ciências engloba diversas áreas, diversas 

Ciências, neste sentido as DCE e os PCN informam que astronomia é um ramo de conhecimento 

pertencente a disciplina de Ciências. De acordo com as Diretrizes “Sendo assim, os conteúdos 

de Ciências valorizam conhecimentos científicos das diferentes Ciências de referência – 

Biologia, Física, Química, Geologia, Astronomia, entre outras”(PARANÁ, 2008, p. 64) 

De acordo com os PCN: 
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As Ciências Naturais, em seu conjunto, incluindo inúmeros ramos da Astronomia, da 

Biologia, da Física, da Química e das GeoCiências , estudam diferentes conjuntos de 

fenômenos naturais e geram representações do mundo ao buscar compreensão sobre 

o Universo, o espaço, o tempo, a matéria, o ser humano, a vida, seus processos e 

transformações.(BRASIL, 1998, p.23) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os conteúdos que mais aparecem nos planejamentos são aqueles que constam nos livros 

didáticos relativos ao ano de ensino, nono  ano, todos os livros analisados que constam na 

bibliografia dos professores apresentam em maior parte conteúdos ligados à biologia. Foi 

constatado que os docentes estudados nesta pesquisa seguem o livro didático para realizar o 

Plano de Trabalho Docente e não o documento norteador oficial, podendo isto estar ligado a 

formação inicial docente. 

A partir da análise dos dados expostos, pode-se concluir que a prática docente inicia-se 

na seleção e organização do currículo a qual a docência se expressará. Os docentes desde estudo 

não levam em consideração as orientações oficiais e baseiam-se no livro didático para realizar 

seu planejamento, não é possível afirmar que os docentes deixam os estudantes em prejuízo 

curricular por não abordar determinados conteúdos em seus PTD, nem tanto se pode determinar 

que estes seguem seu próprio planejamento com rigor, o que podemos afirmar é que não existe 

fiscalização nem acompanhamento pedagógico do que elabora para o ensino. Sendo que 

maiores conclusões necessitam de estudos mais aprofundados.  
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Resumo 

Objetivamos com o estudo em questão, compreender e debater sobre a prática de uma produção textual, a partir 

de uma obra literária. Por esse motivo, o objetivo geral foi o de desenvolver uma metodologia de trabalho na 

produção de um conto, em forma de narrativa curta, através do processo de Letramento Literário na busca do 

conhecimento do aluno, sobre à prática da leitura como forma de ler para escrever. A metodologia usada foi a 

coleta de dados, de forma qualitativa, com um estudo empírico por meio do método de Estudo de Caso. Para a 

concretude deste trabalho, realizamos um recorte da dissertação de mestrado da autora desse artigo; tendo o conto 

“O Preso” de Moreira Campos como referência, para a produção textual dos alunos. Por meio de relatos dos 

entrevistados, verificou-se que alguns educandos têm dificuldades em conhecer autores da Literatura Cearense. Os 

resultados alcançados revelaram que a leitura do conto, permitiu um estímulo para a reflexão e também a produção 

textual dos contos dos alunos. Concluímos, que os alunos se sentiram motivados com a leitura, interpretação do 

conto pra escrever, ampliando assim, o repertório literário. 

  

Palavras-chaves: Conto. Literatura Cearense. Letramento. Produção Textual. 

 

 

Abstract 

With the study in question, we aim to urderstand and debate about the practice of a textual Productions, based on 

a literary work. For this reason, the general objective was to develop a work methodology in the producrion of a 

short story, in the form of a short narrative, through the Literary Literacy process in search of the student’s 

knowledge, about the practice of reading as a way of reading for write. The methodology used was qualitative data 

collection, with na empirical study using the Case Study method. For the concreteness of this work, we made an 

excerpt of the master’s dissertation of the author of this article; having the short story “The Prisoner” by Moreira 

Campos as a reference, for the students’ textual production. Through the interviewees’ reports, it was found that 

some students have difficulties in getting to know authors of the Literature of Ceará.The results achieved revealed 

that the reading of the short story allowed for a stimulus for reflection and also the textual production of the 

students’ tales. We conclude that the students felt motivated with reading, interpreting the short story to write, thus 

expanding the literary repertoire.  

 

Keywords: Short story. Cearense Literature. Literacy. Textual Production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo foi realizado com o intuito de tomar por base o processo de 

Letramento, em seus vários parâmetros: literário e social. Orientado nos ensinamentos de 

Soares que define o Letramento voltados em  múltiplos significados  e variedades da leitura; 

permitindo assim, o embasamento metodológico da pesquisa. Nessa perspectiva, o processo de 

Letramento Literário em sala de aula pretende não somente avaliar o grau de entendimento dos 

alunos como também, fazer um diagnóstico da real situação e compreensão do conto, enquanto 

gênero textual ao propiciar o conhecimento sobre o estilo do contista cearense Moreira Campos.  

Em meio a este processo, percebi o quanto os alunos desconheciam autores da Literatura 

Cearense, na sua grande maioria, e com a leitura de um conto de um autor cearense, refletindo 

seu estilo e características da escrita, foi possível informar aos alunos que a Literatura Cearense 

se encontra detalhada em seu contexto histórico, desde seus primórdios do movimento da 

Padaria Espiritual, até os dias atuais, onde encontramos uma variedade de escritos, estilos em 

nossa terra alencarina. Há muita desinformação a respeito do assunto. 

Na aplicação da metodologia de Estudo de Caso, foi realizado um estudo comparativo 

do texto com o vídeo adaptado do conto “O Preso” e também, questionários com perguntas 

diagnósticas sobre o tipo de leitura e leitores que os alunos conhecem com perguntas 

diagnósticas e a concretização de produções textuais, contextualizando assim, uma 

interpretação e compreensão sobre o mesmo.  

Em virtude disso, ao ilustrar essas duas experiências percebeu que o Letramento é de 

fundamental importância para a aprendizagem do aluno. O conto se apresenta enquanto gênero 

textual como um elemento estruturador da vida em sociedade, sendo assim, passível de ser 

analisado e criticado como um resultante da prática social e didática. Ao desenvolver a leitura 

do conto de Moreira Campos, identifiquei a dificuldade de interpretação textual dos alunos e, 

sobretudo, o desestímulo à leitura em sala de aula. Para isso, foi desenvolvido um estudo 

direcionado para conhecer o texto. Incentivando o processo da escrita tendo por base o conto 

do autor, a análise do vídeo e logo depois, o debate para um maior entendimento do processo 

de Letramento em sala de aula. 
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A metodologia desta pesquisa utiliza-se do recorte da dissertação de mestrado da autora 

desse estudo, tendo como uma abordagem qualitativa, foram utilizados livros, dissertações e 

artigos da internet e a estruturação conceitual, referencial teórico para o construto do artigo.  

 

2 DEFINIÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL  

 

Entre as várias definições de gênero textual, destacam-se três em especial: a primeira 

definição diz respeito ao gênero enquanto fenômeno histórico, fundamentado na vida cultural 

e social dos leitores como fruto de um trabalho coletivo, não sendo, com isso, instrumentos 

estanques.  

Conforme Marcuschi (2009): 

 
(...) Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as 

atividades comunicativas do dia-a-dia. São entidades sócio-discursivas e formas de 

ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa (MARCUSCHI, 

2009, p. 19). 

  

Sendo assim, os Gêneros Textuais são também considerados realizações linguísticas 

concretas que são definidas pelas propriedades sócias comunicativas; sabe-se também que eles 

constituem textos que, empiricamente, foram desenvolvidas e, por esse motivo, abrangem um 

conjunto aberto de designações concretas de acordo com seus estilos e também composições.  

Para uma melhor compreensão, os gêneros textuais não podem ser considerados como 

entidades naturais ou mesmo, artefatos culturais que são construídos historicamente pelos seres 

humanos. Temos como exemplo o artigo de opinião da Folha de São Paulo, escrito em forma 

de poema. Este é um exemplo de um gênero funcional enquanto artigo de opinião, com formato 

de poema enquanto gênero textual. Há o predomínio da função do gênero enquanto artigo de 

opinião, evidenciando assim, a dinamicidade dos gêneros. 

Como podemos perceber os gêneros textuais se adéquam às situações vivenciadas pelos 

leitores e, na maioria das vezes, são usados de forma adaptada por meio de várias finalidades. 

Segundo Bakhtin, os gêneros textuais, além de ser mutáveis, são também variáveis e dinâmicos 

e algumas vezes, são contraditórios. Sabe-se que os gêneros são marcados por duas forças 

opostas: uma força que regula e normatiza, conhecida como força centrípeta; e outra força que 

relativiza e dinamiza, conhecida como força centrífuga. Nessa perspectiva, as forças 

centrípetas, durante seu processo de atuação, visam normatizar e homogeneizar a língua 
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portuguesa como forças centrífugas, tornando a língua heterogênea e estratificada; ocupando 

assim, uma estrutura semiótica que é maleável e se adapta às situações de forma dinâmica e 

flexível. 

Em última análise, os Gêneros Textuais se apresentam como o reflexo de estruturas 

sociais, típico e restrito de culturas variadas. Para Marcuschi (2008, p. 32) “(...) em princípio, a 

variação cultural deve trazer consequências significativas para a variação de gêneros, mas este 

é um aspecto que somente o estudo intercultural dos gêneros poderá decidir”. Entretanto, há 

uma relação da oralidade com os gêneros textuais enquanto escrita, uns mais informais, e outros 

mais formais, levando em consideração as situações da vida cotidiana.  

 

3 O CONCEITO DE CONTO ENQUANTO GÊNERO TEXTUAL 

 

O conto é um gênero narrativo com nuances argumentativas que cria uma forma 

própria de abordagem do autor. Lembrando que há muito tempo existe a narrativa, mais 

precisamente há mais de dois mil anos: GERALDI, (2012, p. 56) (...) a narrativa existe há 

muito tempo: já que registrou de Homero e dois textos clássicos”.  

O conto apresenta-se como uma narrativa curta, em geral, define-se também como um 

tipo de narrativa ficcional com personagens, espaço, tempo definido e enredo. A história pode 

ser narrada em 1º ou 3º pessoa, entretanto, não pode ter um longo enredo. Há o clímax e 

também, o conflito que deverá ser o foco da história contada, lembrando assim, o gênero 

textual romance.  

No livro Porta da Academia, das Edições UFC. Moreira Campos (2013) faz algumas 

definições do conto por meio das considerações de alguns autores: 

 
O conto. Araripe Júnior definiu assim o gênero: “Obra sintética e monocrômica, em 

oposição ao romance, que é obra sincrônica e analítica.” Monocrômica, que na 

origem, quer dizer de uma só cor, no caso deve ser entendida como um só tempo ou 

assunto. Cabe compreender a expansão analítica como desdobramento (os vários 

capítulos). Daniel Rops assim definiu o gênero: “obra implícita ou sugestiva”, o que 

é mais razoável. Nelly Novaes compara o romance a uma árvore, e o conto s um galho 

ou folha dessa árvore. Eu o compararia, o que dá no mesmo, a um rio com seus 

afluentes, e o conto a uma simples corrente, riacho indivisível, essencial. Mário de 

Andrade, aborrecido com tantas definições que nada definam, saiu-se com esta: Conto 

é tudo aquilo que o autor batiza com este nome (CAMPOS, 2013, p. 571). 
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Na maioria das vezes, os leitores de contos são pessoas que não tem tempo de ler e que 

também estão aprimorando seus hábitos de leitura. A priori, comportam-se como leitores de 

narrativa, ou seja, pessoas que encontram um espaço para a reflexão nas narrativas ficcionais. 

Sendo assim, a produção estrutural de Moreira Campos, como um narrador observador nato, 

valorizando seu cotidiano, as simbologias e também, a variedade de seus personagens. 

 

4 O LETRAMENTO LITERÁRIO E SUAS PRÁTICAS 

 

O Letramento é, na maioria das vezes, uma prática social, ou seja, são as atividades 

realizadas pelas pessoas que desenvolvem suas habilidades de leitura e também de escrita, num 

tipo de contexto específico a seu relacionarem com os valores e necessidades destas práticas 

sociais.  

Para Kleiman (2008) o Letramento pode ser considerado ainda como um conjunto de 

práticas sociais, perpassando à escola. Neste mesmo contexto, já para Street, o Letramento tem 

uma consideração bem mais ampla como prática social, sempre focalizando a natureza social 

da leitura e também, da escrita e, sobretudo, o caráter múltiplo das práticas letradas; enfatizando 

a natureza social do Letramento propriamente dito.  

O Letramento envolve mais do que o ato de ler e escrever, ou seja, ultrapassa o conjunto 

de habilidades da leitura e escrita, sendo responsável para a produção de resultados importantes, 

além de possibilitar a interpretação textual, o desenvolvimento cognitivo e também econômico, 

a modalidade social, o progresso profissional e a cidadania.  

Nesse sentido, Soares (2012) explana: 

 
(...) O que o letramento é depende essencialmente de como a leitura e a escrita são 

concebidas e praticadas em determinado contexto social, letramento é um conjunto de 

práticas de leitura eescrita que resultam de uma concepção de o quê, como, quando e 

por quê ler e escrever (SOARES, 2012, P. 76). 

 

O Letramento Literário tem a função de desenvolver somente a leitura propriamente 

dita, pois, sabe-se suas habilidades não necessariamente são cobradas já que são formadas por 

meio de escolhas individuais. A leitura literária deverá estar associada ao prazer de ler: 

despertando tais habilidades e gosto pela leitura, afinal, ninguém nasce gostando ou não de ler. 

Este Letramento torna a literatura trabalhada e vista de forma mais ampla: 
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O aprender ler e escrever torna a pessoa alfabetizada, pois, além de fazer uso da leitura 

e da escrita, envolve-se nas práticas sociais, tornando-se letrada. Quando não se sabe ler e nem 

escrever torna-se analfabeta, quanto sabe ler e escrever, memos não fazendo uso da leitura e da 

escrita, sendo assim, alfabetizada, mas não letrada, não vivenciando o estado de quem sabe ler 

e escrever; mesmo praticando a leitura e a escrita.  

 
Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e 

de escrita é o estado ou a condição que adquire um grupo social, ou um indivíduo, 

como consequência de ter se apropriado da escrita e de suas práticas sociais 

(SOARES, 2007, p. 2). 

 

Sendo assim, a leitura em todos os seus parâmetros é uma prática bastante salutar e 

necessita ser incentivada na sala de aula para que se desenvolva uma prática consciente da 

escrita. Ler clássicos ou paradidáticos deve ampliar o horizonte dos alunos e fundamentar seus 

conhecimentos, permitindo que os mesmos se sintam motivados a fazer seus registros contínuos 

e, sobretudo, consigam debater seus pontos de vista de forma crítica.  

 

5 DESENVOLTURA DA PRODUÇÃO TEXTUAL EM FORMA DE CONTO  

 

A produção textual dos alunos foi o ponto máximo da compreensão da pesquisa pois 

possibilitou as reflexões e conhecimento do conto enquanto gênero textual, no processo de 

Letramento Literário, conhecendo a temática e o enredo do conto “O Preso” de Moreira 

Campos, este procedimento permitiu que os alunos despertassem suas curiosidades e interesses 

pela leitura de um autor cearense, permitindo assim, alguns questionamentos sobre o estilo 

realista do autor, para a criação de um conto de temática livre.  

A compreensão do conto teve o apoio da metodologia da disciplina de Produção 

Textual, com o apoio do letramento propriamente dito, os alunos tiveram acesso ao vídeo 

adaptado de Karim Ainouz que fez um curta com o mesmo nome do conto, isto geral o debate 

em sala de aula e deu embasamento para incentivar a escrita dos alunos, destacando o papel 

social dos alunos, ao desenvolver o domínio social de letramento e a codificação da proposta 

que se quis desenvolver:  

 
(...) Um domínio social é um espaço físico onde as pessoas interagem assumindo 

certos papéis sociais. Os papéis sociais são constituídos no próprio processo de 

interação humana. Quando usamos a linguagem para nos comunicar, também estamos 

constituindo e reforçando os papéis socias próprios de cada domínio (BORTONI-
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RICARDO, 2004, p. 23). 

 

Soma-se, a isso, a importância de ler autores cearenses, amenizando o processo de 

desinformação a respeito da Literatura Cearense. Este Estudo de Caso permitiu desenvolver um 

tipo de questionário com perguntas objetivas e também, subjetivas para conhecer o nosso 

público-alvo no que se refere ao tipo de leitura que desenvolvem, autores e algumas perguntas 

direcionadas ao entendimento do enredo do conto “O Preso” de Moreira Campos. Digamos que 

a junção da leitura do conto, breve reflexão do seus enredo e estilo do autor, com a aplicação 

dos questionários, permitiram uma melhor estruturação para se comparar o conto escrito com o 

vídeo adaptado e no final do processo, a concretização de contos curtos de uma a duas laudas, 

com temática livre. Tivemos assim, a leitura como fundamento para o desenvolvimento de uma 

escrita direcionada; onde os alunos escreveram ou pelo menos, se deram conta que são capazes 

de desenvolver suas produções textuais, de uma forma bem consciente e participativa. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme o delineamento metodológico desse trabalho a pesquisa foi analisada com 

embasamento na teoria como um todo. Sendo assim, para melhor compreensão dos achados da 

pesquisa, foram realizadas as composições para se identificar os horizontes da análise 

metodológica na práxis pedagógica de um conto de Moreira Campos. O autor, além de ser um 

dos melhores contistas cearenses e, porque não dizer, brasileiro, permitiu-nos absorver seu 

estilo, num universo rico em descrições, numa temática realista que nos fez compreender e 

analisar um conto de cunho social, deparando com um enredo bastante atual, com suas 

particularidades textuais.  

A concretização e análise dos questionários serviram para ter uma noção do perfil dos 

nossos estudantes leitores do Ensino Médio, onde ficou claro que uma boa parte conhece 

autores estrangeiros, outros menos, autores brasileiros e pouco menos, autores cearenses. A 

definição do conto enquanto enredo curto, foi bem direcionado fazendo uma comparação e 

diferença entre conto e crônica, já que ficou claro que alguns alunos confundem, estes dois 

gêneros textuais. 

A produção do texto escrito pelos alunos permitiu reflexões para uma discussão 

proveitosa em sala de aula sobre o seu enredo e também, o contexto histórico, focando a 
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diferença das classes sociais. Isso, incentivou à concretização de contos curtos, com uma 

temática livre que tivesse relação com o conto “O Preso” de Moreira Campos, sendo o mesmo 

escrito em primeira ou terceira pessoa. A experiência foi bastante gratificante pois os alunos 

tiveram acesso à Literatura Cearense, refletiram e escreveram um conto curto.  

 

7 REFERÊNCIAS 

 

BORTONI-RICARDO, S. M. B. Educação em Língua Materna: a sociolinguística na sala de 

aula. São Paulo: Parábola, Editorial, 2004. 

 

CAMPOS, M. Dizem que os cães vêem coisas. 4. ed, revista e ampliada. Fortaleza: Editora 

UFC, 2002. 

 

CAMPOS, M.  O Preso. Roteiro e direção de Karim Ainouz. Fortaleza: [s. n.], 1992. 1 vídeo 

(19 min.). Baseado no conto do mesmo título. 

  

CAMPOS, M. Porta da Academia. Fortaleza: Edições UFC, 2013. 

 

GERALDI, J. W. O Texto na Sala de Aula. São Paulo: Editora Anglo, 2012. 

 

KLEIMAN, A. B. Os Agregados do Letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social 

da escrita. Campinas, SP: Mercado das Letras, 1995. 

 

MARCUSCHI, L. A. Produção de Texto, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola, Editorial, 2008. 

 

MARCUSCHI, L. A. Gêneros Textuais: constituição e práticas sócio-discursivas. [S. l.]: 

Cortez, 2009. 

 

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte, Editora Autêntica, 2007. 

 

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. 3 ed. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 

2012. 

 

  

123 



EDUCACÃO, 
DEMOCRACIA 
E TECNOLOGIA

GT 02:

124 



 
 

 

GT 2: Educação, Democracia e Tecnologia 
 

EDUCAÇÃO, TRABALHO E OS RUMOS DA SOCIEDADE HIPERMODERNA: 

INTERLOCUÇÕES ENTRE FREIRE, SAVIANI E LIPOVETSKY 

 

LA EDUCACIÓN, EL TRABAJO Y LOS CURSOS DE LA SOCIEDAD 

HIPERMODERNA: INTERLOCUCIONES ENTRE FREIRE, SAVIANI Y LIPOVETSKY 

 

 

William Pollnow 

Doutorando em Educação 

pollnowwilliam@hotmail.com 

 

Morgana Pereira da Costa 

Especialista em Educação Ambiental 

morganapcosta@gmail.com  

 

 
Resumo 

Este artigo é fruto de estudos realizados durante a disciplina de Educação e Pesquisa em Ciências Humanas do 

curso de Pós-graduação Strictu Sensu em Educação, da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, a qual busca 

problematizar as diferentes formas de conhecimento que permeiam a cultura e o pensamento humano. Foi destas 

problematizações que se buscou entrelaçar os seguintes autores: Paulo Freire, Demerval Saviani e Gilles 

Lipovetsky, afim de refletir sobre os rumos da sociedade atual considerando a situação que vivenciamos, 

ocasionada pela Covid-19. O texto busca apresentar reflexões sobre Trabalho e Educação discutidos amplamente 

por Freire e Saviani, corroborando com o conceito de Sociedade Hipermoderna apresentado por Lipovetsky. É 

possível compreender que a educação e trabalho, embora após a Revolução Industrial, se distanciaram, ainda 

mantêm vínculos indispensáveis a vida coletiva na sociedade. Mais do que nunca é preciso compreender que a 

sociedade hipermoderna necessita resgatar a sabedoria popular e barrar o individualismo imposto pelo sistema 

capitalista. Aliás, sistema que não considera a diversidade cultural e preza pela homogeneização de culturas 

mostrando-se ineficiente, insustentável tanto ambientalmente, quanto socialmente. 

 

Palavras-Chave: Educação; Sociedade; Trabalho. 

 

 
Resumen 

Este artículo es el resultado de estudios realizados durante la disciplina de Educación e Investigación en Ciencias 

Humanas del Curso de Postgrado Strictu Sensu en Educación, de la Universidad de Santa Cruz do Sul - UNISC, 

que busca problematizar las diferentes formas de conocimiento que permean la cultura y el pensamiento humano. 

Fue a partir de estos problemas que se buscó entrelazar a los siguientes autores: Paulo Freire, Demerval Saviani y 

Gilles Lipovetsky, con el fin de reflexionar sobre el rumbo de la sociedad actual considerando la situación que 

vivimos, provocada por el Covid-19. El texto busca presentar reflexiones sobre Trabajo y Educación ampliamente 

discutidas por Freire y Saviani, corroborando el concepto de Sociedad Hipermoderna presentado por Lipovetsky. 

Es posible comprender que la educación y el trabajo, aunque después de la Revolución Industrial se alejaron, aún 

mantienen vínculos esenciales con la vida colectiva en sociedad. Más que nunca, es necesario entender que la 

sociedad hipermoderna necesita rescatar la sabiduría popular y frenar el individualismo impuesto por el sistema 

capitalista. De hecho, un sistema que no considera la diversidad cultural y valora la homogeneización de culturas, 

resulta ineficiente, insostenible tanto ambiental como socialmente. 

 

Palabras Clave: Educación; Sociedad; Trabajo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O século XXI inicia desafiando a sociedade, pois estamos vivendo tempos bastante 

sombrios, no Brasil, especialmente neste último mês, maio de 2021. Registrou-se neste mês a 

marca de mais de 422 mil óbitos decorrentes da COVID-19, dados assustadores, divulgados 

pelo consórcio de veículos de imprensa e publicados no portal G1 de notícias (PORTAL G1, 

2021). 

De fato, é algo inexplicável, principalmente quando refletimos sobre os avanços da 

ciência e das relações sociais de modo geral. Se estamos em uma sociedade hipermoderna, 

conforme sugere Lipovetsky (2004), como podemos estar vivenciando tal situação? Escolas 

estão fechadas, o comércio funcionando parcialmente, indústrias com redução na produção, 

tudo isso em virtude da pandemia que assola o Brasil há mais de um ano.  

O coronavírus tem colocado em xeque o modo de vida, em geral capitalista, da 

sociedade terrena. Tomando como partida a turbulência vivenciada pela sociedade, essa 

reflexão busca embasamento bibliográfico em diferentes autores que dialogam a respeito dos 

rumos da sociedade, assim como questões referentes à educação e ao trabalho.  

Visto a complexidade da situação que vivenciamos, esse texto busca enlaçar conceitos 

de autores como Paulo Freire (1967; 1996), Demerval Saviani (2007; 2010) e Gilles Lipovetsky 

(2004) na tentativa de oportunizar aos leitores uma reflexão acerca dos rumos da educação e 

trabalho frente ao conceito de sociedade hipermoderna.  

Na era da urgência, o tempo tem sido motivo de reflexões, pois mais do que nunca o 

ritmo de vida acelerado em buscas de resultados no mais curto prazo, como o caso da produção 

de vacinas, o consumismo e o próprio trabalho têm gerado conflitos na sociedade. Quem nunca 

precisou que o dia tivesse duração maior que 24 horas? Mas nem sempre foi assim. 

O trabalho faz parte da vida, assim como a educação. Estas são atividades 

especificamente humanas, conforme sugere Saviani (2007). Contudo, a relação trabalho e 

educação se ajustam às mudanças da sociedade, principalmente na hipermodernidade.  

Para tanto, o que diferencia o homem dos animais, é a capacidade de adaptar a natureza 

às ações, diferente do restante dos animais que se adaptam à natureza (SAVIANI 2007). Isso 

nos leva à reflexão, 
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de que a essência do homem é o trabalho, diferentemente da essência humana, que é 

produzida pelos próprios homens. Assim a essência do homem é um feito humano. É 

um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é 

um processo histórico (SAVIANI, 2007 p. 154). 

 

É nesta perspectiva, que o homem da sociedade hipermoderna continua dependente das 

relações com outros homens, ou seja, sua existência e evolução está estritamente dependente 

de inter-relações. Embora o século XXI apresente vasta tecnologia, o ato de aprender e educar, 

ainda se faz necessário à sua existência. Isso nos permite refletir quanto à individualidade dos 

sujeitos da hipermodernidade. 

O fato da individualização, pode de certo modo estar agravando essa crise, considerando 

que cada vez mais estamos restritos da convivência coletiva. Deste modo, 

 

uma sociedade na qual as mudanças mais importantes se produzem por meio da 

deliberação coletiva e onde as revalorações devem basear-se no consentimento e na 

compreensão intelectual, se requer um sistema completamente novo de educação 

(FREIRE,1967 p. 89). 

 

Para Lipovetsky (2004 p. 53) esse período vivenciado pela sociedade, intitulado de 

modernidade, “funcionava enquadrada ou até entravada por um conjunto de contrapesos, 

contramodelos e contravalores.”  

Nesses tempos, se prezava pelo espírito de tradição e a divisão na sociedade se 

apresentava de forma clara, há exemplo do trabalho, entre homens e mulheres, a religião e o 

papel do Estado frente às atividades econômicas da época. Havia de forma bastante concisa 

certa oposição à modernidade democrática, liberal e individualista. Hoje não mais. Temos um 

Estado menor, a religião é ofertada a la carte, e um mercado totalmente globalizado.  

Assim como o trabalho passa a ter uma divisão, onde a coletividade dá lugar aos 

proprietários, que por sua vez detém a propriedade privada, transforma o modo de produção, 

gerando divisões de classes sociais e o trabalho passa a ser conferido a escravos (SAVIANI, 

2007). 

Essa mudança ocorre não somente no trabalho, mas também na educação. Esta nova 

organização social promove uma ruptura na educação, que agora passa a não ser mais 

construída junto ao trabalho coletivo. 

 

A partir do escravismo antigo passaremos a ter duas modalidades distintas e separadas 

de educação: uma para a classe proprietária, identificada como educação dos homens 
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livres, e a outra para a classe não proprietária, identificadas como educação e serviçais 

(SAVIANI, 2007 p. 155). 

 

A educação a partir desta ruptura deixa de ocorrer de forma espontânea. Agora educação 

e trabalho ocorrem em locais separados, passando a ser ofertada àqueles que dispunham do 

tempo livre, ou seja, aos que possuem domínio sobre a classe dominada. Contudo, no decorrer 

do tempo, a escola ganha uma nova roupagem. O fim do modo de produção escravista impõe a 

urgência de um novo modelo de escola, que tem apoio neste período da Igreja Católica, visando 

uma sociedade capitalista. A escola, por sua vez, passa a ser pública, obrigatória e com o apoio 

do Estado (SAVIANI, 2007).  

Embora aparentemente ocorra essa dicotomia entre trabalho e educação, Saviani (2007) 

afirma que a educação por meio do trabalho não deixou de existir. Ela passa a ocorrer de forma 

paralela, assumindo uma dupla identidade. Para ele:  

 
De um lado, continuamos a ter, no caso do trabalho manual, uma educação que se 

realiza concomitantemente ao próprio processo de trabalho. De outro lado, passamos 

a ter uma educação de tipo escolar destinada à educação para o trabalho intelectual 

(SAVIANI, 2007, p. 157). 

 

A inversão que ocorre na sociedade passando do feudo para a burguesia, desenvolve 

com mais intensidade o capitalismo. Neste novo contexto, a agricultura de subsistência, até 

então praticada, passa a olhar para a indústria e seus meios de trocas, oportunizando uma 

passagem do saber intelectual para um saber material. Neste sentido, torna-se uma sociedade 

contratual, sendo elementar a utilização do saber intelectual para o domínio do alfabeto.  

Com a Revolução Industrial fica mais clara a necessidade desta mudança. A indústria 

passa a necessitar não mais do saber manual, aquele adquirido ao longo do exercício de suas 

profissões, denominados inclusive de mestres do ofício. O trabalho exige agora menos 

habilidade e menos saber. Operar as máquinas não requer mais habilidades manuais, de forma 

geral, mas sim um conhecimento intelectual ofertado agora pela escola. 

Na sociedade hipermoderna em que vivemos há uma preocupação com esse modelo de 

ensino. O saber puramente intelectual, sem contato coletivo, sem a sabedoria popular pode 

contribuir para exclusão de múltiplos saberes. O conhecimento empírico tem sido esquecido, o 

que não significa que ele seja menos importante. Freire (1967, p. 93) afirma a necessidade de: 

 

uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos problemas de seu 

tempo e de seu espaço. A da intimidade com eles. A da pesquisa ao invés da mera, 
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perigosa e enfadonha repetição de trechos e de afirmações desconectadas das suas 

condições mesmas de vida. 

 

Características essas do período pós-moderno. Uma nova etapa pela qual a sociedade 

transpassa, considerado por Lipovetsky (2004, p. 51) como um período de transição. Aliás, um 

período relativamente curto, de adaptação, representando “uma mudança de direção social e 

cultural”. 

Durante essa adaptação, temos um enfraquecimento de normas autoritárias e 

disciplinares, bem como uma descrença no futuro, na política e na militância, dando passagem 

para a individualização, o consumo, a comunicação em massa e o hedonismo – sendo o prazer 

um bem supremo da vida humana.  

Posto isso, Lipovetsky (2004 p. 52) ressalta que “no momento em que triunfam a 

tecnologia genética, a globalização liberal, e os direitos humanos, o rótulo de pós-moderno já 

ganhou rugas, tendo esgotado a capacidade de exprimir o mundo que se anuncia”. 

Os tempos são outros, Lipovetsky (2004 p. 58) sugere que “a pós-modernidade não terá 

sido mais que um estágio de transição, um momento de curta duração, e este já não é mais o 

nosso”. A hipermodernidade dá lugar ao presentismo, ao imediato, o tudo agora. A 

desmotivação com projetos coletivos, oportuniza a individualização, o culto do eu e a 

competição pela felicidade.  

A sociedade que se apresenta, da moda, do consumismo, do capitalismo global, do 

imediatismo, passa a vigorar. Para Lipovetsky (2004 p. 61) são tempos onde a “primazia do 

presente – se faz tudo aqui agora, sem se preocupar com o futuro incerto” sendo esta nossa 

realidade, ou seja, os novos hábitos do futuro. 

O hipermodernismo, dá novas características a vida em sociedade, o consumo passa a 

ser cada vez mais individualizado e voltado para satisfazer o ego, o emprego e o estudo 

permeiam a incerteza e ao mesmo tempo a urgência, assim como a saúde ganha destaque para 

a prevenção e não mais ao tratamento.  

Temos uma sociedade com novos padrões, sujeito a um tempo acelerado, paralelo a um 

poder de organização individual da vida. A evolução da sociedade e das tecnologias está a 

acontecer de forma tão rápida, que os jovens se mostram apreensivos na escolha de suas 

carreiras, isso frente às incertezas do futuro.  

Segundo Lipovetsky (2004, p. 71), 
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A despreocupação otimista que acompanhou os anos do período 1945-73 e do ciclo 

da liberação do corpo é mera lembrança: a hipermodernidade indica menos foco no 

instante que o declínio no presentismo, em face a um futuro que se tornou incerto e 

precário. 

 

Todavia, educação e trabalho passam a ser motivos de preocupação, principalmente 

porque se acreditou que eram conceitos sem inter-relação. O futuro da hipermodernidade tem 

sido colocado à prova, principalmente neste contexto em que vivenciamos uma pandemia. Hoje, 

estamos fadados ao isolamento social, inclusive impedidos de muitas das relações sociais. O 

que de fato se mostra contrário ao que defende Freire (1967, p. 39) “é fundamental, contudo, 

partirmos de que o homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, 

mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente 

de relações que é”. 

Talvez seja necessário revisitar o passado, buscar nas origens aquela educação que se 

identificava com a vida. A partir da coletividade e das ações realizadas em conjunto, a educação 

e o trabalho eram tidos como vida, indispensável à perpetuação do conhecimento e organização 

social da época. Freire (1996, p. 12) nos traz, especialmente, a reflexão de que “foi aprendendo 

socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar (...)”.  

Deste modo, as mudanças impostas e necessárias, emergem da necessidade de um olhar 

mais valoroso para o trabalho realizado por todos os atores da sociedade, com olhar especial 

para a classe docente, que se esmera para contribuir com a formação humana, direito de todos 

e condição para a democracia. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a construção desta pesquisa, fez-se necessária a utilização de diferentes materiais, 

a fim de dar veracidade aos resultados aqui apresentados. Deste modo, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica, analisando e problematizando o pensamento de Paulo Freire (1967; 1996), 

Demerval Saviani (2007; 2010) e Gilles Lipovetsky (2004), permitindo assim a reflexão sobre 

a sociedade atual. Essas leituras e discussões ocorreram durante o primeiro semestre de 2021, 

permitindo assim uma análise mais profunda sobre a temática em questão. 

Quanto ao objeto da pesquisa, os pesquisadores devem ter clareza quanto a delimitação 

do tema, conforme indica Prodanov; Freitas (2013): 
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o pesquisador deve iniciar amplo levantamento das fontes teóricas (relatórios de 

pesquisa, livros, artigos científicos, monografias, dissertações e teses), com o objetivo 

de elaborar a contextualização da pesquisa e seu embasamento teórico, o qual fará 

parte do referencial da pesquisa na forma de uma revisão bibliográfica (ou da 

literatura), buscando identificar o “estado da arte” ou o alcance dessas fontes 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 131). 

 

No caso desta produção, não houve uma investigação a campo, mas sim uma coleta de 

dados em materiais já disponíveis como artigos e livros produzidos pelos pensadores, trazendo 

desta forma resultados qualitativos para esse estudo. De acordo com Minayo: 

 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de Antropologia e 

Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu 

campo de atuação a áreas como a Psicologia e a Educação. A pesquisa qualitativa é 

criticada por seu empirismo, pela subjetividade e pelo envolvimento emocional do 

pesquisador (MINAYO, 2001, p. 14). 

 

Durante a leitura dos materiais analisados, foram primordiais as problematizações, 

assim como os fichamentos, com intuito de documentar os dados coletados, os quais serviram 

de aporte para estruturação, fundamentação e discussão do trabalho aqui apresentado.  

De acordo com Prodanov; Freitas (2013, p. 133), “nesse momento, após a leitura dos 

textos relacionados à área temática investigada, o pesquisador deverá elaborar fichas no 

computador ou mesmo à mão, anotando a síntese dos conceitos e pressupostos sobre o tema 

abordado, os quais são apresentados pelos autores estudados.” 

Ainda para os autores:  

 

O fichamento é uma forma de investigar que se caracteriza pelo ato de fichar (registrar 

em fichas) todo o material necessário à compreensão de um texto ou tema. É uma 

parte importante na organização da pesquisa de documentos, permitindo um fácil 

acesso aos dados fundamentais para a conclusão do trabalho (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 133). 

 

Desta forma, foi possível compreender a linha de pensamento dos autores e também 

problematizar algumas discussões acerca da situação atual da nossa sociedade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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A partir dos dados obtidos com a pesquisa foi possível compreender temporalmente o 

pensamento dos autores. Saviani (2007) retoma a questão da vida em sociedade ainda quando 

as populações viviam de forma coletiva, ou seja, compartilhavam os afazeres e a educação 

ocorria de forma espontânea, sem a presença da escola. A necessidade da escola aparece 

somente mais tarde, com ênfase após a Revolução Industrial.  

Desta forma, o capitalismo já se faz presente nas sociedades, o que exige uma educação 

voltada para o trabalho e distante daqueles saberes populares. Já Lipovetisky (2004), nos ajuda 

a compreender esse processo, pelo qual a sociedade vem passando e acaba por ser dominada 

pelo sistema. Esse modelo atual aponta para o consumo excessivo, sem qualquer preocupação 

com o meio ambiente, a alimentação, ou distribuição de renda, visa apenas o lucro e a 

exploração das camadas periféricas da sociedade. É somente assim que o sistema se mantém 

funcionando.  

Mais do que nunca estamos atrelados ao capital, ao consumismo, que por consequência 

nos obriga a vender nossa força de trabalho. Jornadas exaustivas e o consumismo fazem com 

que a sociedade tenha a impressão de que o tempo hoje anda mais rápido. Esse tema é abordado 

por Lipovetisky, o qual cunhou o conceito de Sociedade Hipermoderna. 

Frente a essa situação destacamos a preocupação de Freire (1996) com uma educação 

voltada para a vida, construída de forma coletiva e que resgate a cultura e o conhecimento 

popular. Uma educação libertária não ocorre somente na escola, porque considera um conjunto 

de saberes populares compartilhados de geração em geração.  

Assim, ao relacionar os autores supracitados, pode-se compreender como a sociedade 

brasileira chegou neste momento crítico que se vivencia atualmente. As evidências das 

alterações sociais vividas nestes períodos trazem-nos à reflexão de que o precisamos resgatar o 

senso coletivo e aliando as tecnologias ao ensino e aprendizado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Necessitamos de uma sociedade que reconheça e valorize os saberes empíricos, aqueles 

passados de geração em geração e que ainda não foram incorporados pela maioria das escolas. 
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Que a educação e o trabalho possam continuar entrelaçadas, priorizando as relações sociais e 

resgatando a essência do coletivo, possibilitando desta forma uma sociedade recíproca. 

Faz-se necessário aliar a tecnologia e a modernidade ao trabalho, por meio da escola. 

Mas, essa união deve considerar além do saber intelectual, operacional, a sabedoria popular, 

capaz de oportunizar aos indivíduos uma aprendizagem para a vida e humanizada. 

Sendo assim, emerge a necessidade de um olhar diferenciado e compreensivo para a 

educação e o trabalho, pois estes precisam estar alinhados na tentativa de romper com a 

alienação imposta pelo sistema capitalista, principalmente nestes tempos hipermodernos. 

Esse sistema adotado pela grande maioria das sociedades, já se mostrou ineficiente, 

insustentável tanto ambientalmente, quanto socialmente. Corremos sério risco de, cada vez 

mais, o individualismo e a padronização das culturas, colocarem em risco a diversidade cultural. 

Por fim, é neste sentido que devemos lutar contra uma democracia desvinculada de sua 

natureza coletiva e como afirma Saviani (2010, p. 21), “desvinculada de sua criação cultural de 

direito...”. 

O presente trabalho foi realizado com apoio do Programa de Incentivo à Pós-Graduação 

Stricto Sensu da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), vinculado à Linha de Pesquisa 

Educação, Trabalho e Emancipação 
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Resumo 

O advento da pandemia da COVID-19 alterou todo o processo educacional do planeta, fazendo com que os 

sistemas educacionais das diferentes nações se adaptassem ao ensino remoto. No Brasil, após o impacto inicial do 

isolamento social, adotou-se o retorno às aulas de forma remota. Migrar do sistema presencial para o remoto 

ocasionou uma série de mudanças na forma de ensinar e aprender. Assim, o objetivo deste trabalho é compreender 

a realidade dos docentes que ensinam conteúdos de geociências de forma remota. Esta é uma pesquisa de caráter 

quantitativo, que utilizou a pesquisa bibliográfica e questionários online para a coleta de dados, via questionários 

online. Foi possível compreender a realidade em que os docentes de algumas escolas de Natal/RN, que ensinam 

conteúdos de geociências, estão inseridos, com destaque para a atuação em mais de uma escola, nenhuma formação 

em ensino mediado pelas novas tecnologias e apontam as dificuldades em trabalhar temas de geociências de forma 

remota. Ao avaliarem o aprendizado dos alunos, A maioria dos entrevistados acredita que seus alunos tiveram uma 

aprendizagem satisfatória.  

 
Palavras-Chave: Ensino remoto; Ensino de Geociências; Pandemia 

 

 
Resumen 

El advenimiento de la pandemia COVID-19 cambió todo el proceso educativo en el planeta, haciendo que los 

sistemas educativos de diferentes naciones se adaptaran a la educación remota. En Brasil, tras el impacto inicial 

del aislamiento social, el retorno a las clases se adoptó de forma remota. La migración del sistema presencial al 

remoto supuso una serie de cambios en la forma de enseñar y aprender. Así, el objetivo de este trabajo es 

comprender la realidad de los docentes que imparten contenidos de geociencias de forma remota. Se trata de una 

investigación cuantitativa, que utilizó investigación bibliográfica y cuestionarios en línea para recopilar datos a 

través de cuestionarios en línea. Se logró comprender la realidad en la que se insertan los docentes de algunas 

escuelas en Natal / RN, quienes imparten contenidos de geociencias, con énfasis en trabajar en más de una escuela, 

sin formación en la enseñanza mediada por nuevas tecnologías y señalando las dificultades. en el trabajo sobre 
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temas de geociencias de forma remota. Al evaluar el aprendizaje de los estudiantes, la mayoría de los encuestados 

cree que sus estudiantes tuvieron una experiencia de aprendizaje satisfactoria. 

 

Palabras Clave: Enseñanza remota; Enseñanza de las geociencias; Pandemia 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento da pandemia da COVID-19 no mundo, foram necessárias uma série 

de mudanças nos diversos setores da vida das pessoas. Houve o fechamento temporário de 

ambientes que tinham aglomerações, tais como igrejas, shoppings, comércio de ruas, teatros e 

escolas, com a finalidade de evitar aglomeração de pessoas e a rápida propagação do vírus.  

E na área da educação, as escolas foram uma das instituições que precisaram se adaptar 

a esta nova realidade para conseguir proteger a comunidade escolar (equipe pedagógica, alunos 

e famílias). O Ministério da Educação do Brasil se posicionou a favor da continuidade das aulas 

de forma remota seguindo um plano emergencial, ficando a encargo das secretarias estaduais e 

municipais fazer as devidas adaptações conforme a realidade da localidade. Até o presente 

momento, segundo semestre de 2021, não há uma previsão concreta de quando as escolas 

retornarão com suas atividades de forma presencial. Muitas discussões estão sendo efetivadas, 

e o retorno vai depender das condições sanitárias. 

Após o impacto inicial do isolamento social, quando o Ministério da Educação orientou 

o retorno às aulas de forma remota, o sistema educacional necessitou se adaptar a nova 

realidade. Sair de um sistema presencial para o remoto ocasionou uma série de mudanças e 

alterações na forma de ensinar e aprender. Assim, os professores tiveram que, em um curto 

espaço de tempo, adaptar todo o seu fazer pedagógico, estruturado para ser realizado de forma 

presencial, para a forma remota. De acordo com Feitosa et. al. (2020, p. 2) “como o ensino 

remoto foi algo inesperado, professores que não estavam familiarizados com metodologias 

digitais, tais como web conferências e videoaulas, podem apresentar resistências para aceitarem 

a nova forma de ensinar e aprender”. E em que medida esta resistência poderia comprometer o 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos ministrados pelos professores? Em relação 

a disciplinas que exigem momentos de prática, como por exemplo aqueles relacionados a 

geociências, como os professores desenvolvem suas aulas? E qual é a realidade dos professores 

quem ensinam conteúdos de geociências? 
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Diante disto, o presente trabalho tem por objetivo, compreender a realidade vivencial 

dos docentes que lecionam conteúdos de geociências de forma remota, nas escolas públicas da 

cidade de Natal/RN.  

O campo das Geociências compõe uma área interdisciplinar que está presente no 

cotidiano de todos os seres humanos, mas que não se configura como uma disciplina presente 

no Currículo da Educação Básica Brasileira e seus conteúdos acham-se diluídos nas diferentes 

séries do ensino fundamental. Estes conteúdos são encontrados nos documentos norteadores da 

educação brasileira tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998) e 

a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018), sendo tratada nos conteúdos 

programáticos desde o Ensino Fundamental (quadro 1). 

 

Quadro 1: Conteúdos previsto na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, ligados a geociências. 
ETAPA OBJETO DE CONHECIMENTO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Relações entre os componentes físico-naturais, transformação das 

paisagens naturais e antrópicas, fenômenos naturais e sociais 

representados de diferentes maneiras, biodiversidade e ciclo 

hidrológico, atividades humanas e dinâmica climática 

 

ENSINO MÉDIO 

 

Análise crítica de processos políticos, econômicos, sociais, ambientais 

e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes 

tempos e avaliação das relações das sociedades com a natureza e seus 

impactos econômicos e socioambientais.  

  

Fonte: Adaptado da BNCC (2018). 

 

Dada a importância do aprendizado dos conteúdos de geociências para os alunos do 

ensino fundamental, surge a preocupação da forma como estão sendo trabalhados estes 

conteúdos na mudança no formato das aulas presenciais para aulas remotas com o intuito de 

não interromper bruscamente o processo de ensino e aprendizagem, evitando a evasão escolar 

e o comprometimento na formação do aluno. 

Devido ao formato de aula remota não ser muito utilizado no Brasil, é comum que tanto 

alunos como professores e equipes pedagógicas estejam em processo de adaptação e esta nova 

formatação. Para El Khatib e Chizzotti (2020, p. 9) "compreender como determinadas 
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tecnologias podem ser informadas pelos paradigmas de aprendizagem existentes, como o 

construtivismo e o cognitivismo, é essencial para os formuladores de políticas educacionais". 

Ainda nesta linha de pensamento, Feitosa et. al. (2020, p. 7) alertam que, para ministrar aulas 

de forma remota “os professores acabam tendo que aprender novas ferramentas de ensino, 

novos ambientes e novas tecnologias ao passo que precisam executar de forma rápida esse 

aprendizado para tentar enviar algo de qualidade para os alunos”.   

Vale ressaltar que as políticas educacionais são geralmente pensadas a longo e médio 

prazo e a pandemia levou os formuladores das políticas educacionais e agirem de forma rápida 

e a curto prazo, em um cenário de incertezas.  

Para Rondini, Pedro e Duarte (2020, p. 48), a pandemia “afeta estudantes e professores, 

de modo que todos estão sofrendo modificações e interrupções em suas vidas, durante o período 

de isolamento social”. Alguns estão com uma carga muito maior de atividades e dificuldades. 

E as escolas tem um papel importante neste momento atípico na história da humanidade.  

De acordo com Moreira, Henriques e Barros (2020, p. 355) “a educação em rede, pela 

sua natureza, é um processo que requer o envolvimento profundo dos diferentes atores que nela 

participam”. Ou seja, é necessário pensar o ensino remoto não como uma simples mudança do 

local onde se ministra a aula. Cabe ao professor e ao grupo gestor das instituições pensar 

estratégias de possibilitar ao aluno uma aprendizagem significativa, levando em consideração 

todas as dificuldades inerentes ao sistema educacional brasileiro e a situação socioeconômica 

de grande parte dos alunos das escolas públicas brasileiras.  

Tendo em vista que as Geociências possuem um eixo de abordagem interdisciplinar e 

carregam uma função conscientizadora, entende-se ser necessário que os professores que 

ensinam esta temática busquem a melhor forma de trabalhar os conteúdos proposto pelos PCN 

e a BNCC nesse novo formato de ensino, adotado em um contexto pandêmico, para se adaptar 

ao “novo normal” da sociedade.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa de caráter quantitativo, que utilizou a pesquisa bibliográfica e 

questionários online para a coleta de dados. A coleta dos dados, via questionários ocorreu por 

meio da ferramenta Google forms, com 26 perguntas, divididas nas categorias de múltipla 
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escolha (19) e abertas (9) com informações acerca da formação acadêmica, atuação profissional, 

conhecimentos sobre as novas tecnologias, as metodologias adotadas para o ensino remoto e as 

dificuldades enfrentadas. Neste trabalho faremos um recorte desta pesquisa, com ênfase no 

ensino dos conteúdos de geociências por estes professores. 

O público alvo foram professores da rede pública de Natal/RN, do ensino fundamental 

e que atuasse no ensino de conteúdos de geociências. O link do formulário foi disponibilizado 

nas redes de contatos dos pesquisadores, com a ressalva do perfil do público e a solicitação de 

socialização para outros professores com o mesmo perfil. O questionário ficou disponível para 

resposta durante 30 dias do mês de novembro de 2020. 

Participaram da pesquisa 18 professores. Gostaríamos de ressaltar que, apesar do 

número de participantes da pesquisa ser relativamente pequeno, entendemos ser possível 

realizar uma análise que possa servir para compreender a realidade destes professores.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os dados da pesquisa apontam que, a maioria dos entrevistados, tem idades entre 31 e 

43 anos – 56,3% acima de 43 anos; 18,8% entre 37 e 42 anos; 18,8% entre 31 e 36 anos e 

somente 6,1% com idade entre 18 e 24 anos. Destes, 87,6% possuem mais de 10 anos de 

formados, sendo 25% acima de 20 anos de formados, 18,8% entre 15 e 20 anos e 43,8% entre 

10 e 15 anos. Destes, 68,8% possuem formação em Licenciatura em Geografia.  

Em relação ao tempo de docência, 12,5% tem acima de 20 anos de atuação em sala de 

aula, 25% entre 15 e 20 anos, 31,3% entre 10 e 15 anos, 12,5% entre 5 e 10 anos e somente 

6,2% menos de 1 ano. Os dados iniciais da pesquisa apontam que a maioria dos entrevistados 

já possuíam experiência em sala de aula antes do início do ensino remoto. Portanto, é de se 

esperar que já utilizassem alguma ferramenta tecnológica em suas aulas presenciais, o que 

apontam os dados da questão relacionada ao uso das tecnologias, em que 81,3% já utilizavam 

algum tipo de tecnologia como o uso da internet para fazer pesquisas, vídeos online da 

plataforma Youtube, entre outros.  

A questão seguinte foi relativa ao conhecimento de informática dos participantes, que 

deveriam escolher, em uma escala variável de 1 até 10, onde o número mais baixo significava 

nenhum conhecimento de informática e o mais alto, muito conhecimento. Os dados apontaram 
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que 37,5% consideram seus conhecimentos abaixo da média (números inferiores a 5). 50% com 

conhecimento bom e somente 12,5% com ótimo conhecimento (números superiores a 8). Vale 

ressaltar que estes dados foram coletados quando todos os entrevistados já estavam atuando de 

forma remota.  

Boell e Arruda (2021, p. 9967) alertam que a “reelaboração da prática pedagógica requer 

a compreensão e o entrelaçamento de novos conhecimentos das tecnologias digitais e de saberes 

advindos da sociedade”, ou seja, no ensino remoto, é necessário, além do conhecimento técnico 

específico, o conhecimento das novas tecnologias para um melhor desempenho dos professores.  

Em relação a participação em cursos de formação ofertados na modalidade a distância, 

62,5% afirmaram já ter participado de formação nesta modalidade de ensino. A questão 

seguinte referia-se ao tipo de tecnologia educacional que os entrevistados tiveram acesso 

durante sua formação. Os dados apontam que a grande maioria não teve acesso a nenhuma 

tecnologia educacional (53%). Somente 17,6% tiveram acesso a plataformas de comunicação 

por vídeo como o Google Meet e o RNP (ferramenta de webconferência da Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa). 

Estes resultados são coerentes com várias pesquisas realizadas com professores, antes e 

durante a pandemia e que evidenciam que uma parcela considerável destes profissionais não 

foram preparados anteriormente para atuar no ensino remoto, enfrentando dificuldades relativas 

ao manuseio de tecnologias como as plataformas de interação por vídeo e a transposição do 

ensino presencial para a modalidade remota (RONDINI, PEDRO, DUARTE, 2020; 

BARBOSA, VIEGAS, BATISTA, 2020).  

Aprofundando mais o nosso eixo de pesquisa, a questão seguinte referia-se as quais 

temáticas de geociências eram ensinadas pelos entrevistados. Os resultados podem ser 

observados no quadro 2.  

 

Quadro 2: conteúdos de geociências ensinados pelos professores no ensino remoto 

CONTEÚDOS ENSINADOS PELOS PROFESSORES NO ENSINO REMOTO 

Geopolítica  Etapas da vida  Evolução humana Lugar, paisagem, espaço e território   

Matéria e energia Formação da Terra Recursos Hídricos  Contexto rural e urbano  

Geodiversidade Geoconservação Geoparque  Processos de desertificação  
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Tipos de rochas Cartografia Geotecnia Meio ambiente e sociedade 

Estrutura Geológica Climas Relevo O sujeito e seu lugar no mundo 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Como já foi apresentado anteriormente, os conteúdos de geociências, que devem ser 

apresentados nas diferentes séries do ensino fundamental, são orientados pelos documentos 

oficiais como a BNCC e os PCN. Vale ressaltar que estes documentos foram construidos para 

uma realidade presencial, levando em consideração a possibilidade de atividades práticas em 

sala de aula e em atividades externas. O quadro 2 deixa evidente que alguns destes conteúdos 

não são relacionados a geociências, mesmo que possam e devam dialogar com eles. Outro dado 

interessante é que uma parte destes conteúdos são orientados a serem trabalhados com práticas 

na própria escola, em atividades de campo ou em espaços alternativos como museus de ciências, 

a exemplo das temáticas de rochas, minerais, relevo e outros. Assim, entendemos que será 

necessário que os professores consigam pensar alternativas adequadas para trabalhar estes 

conteúdos de forma remota.  

A questão seguinte foi relacionada com a investigação dos conteúdos de geociências 

que estes professores acharam mais complicado de trabalhar de forma remota. O Quadro 3 

apresenta os conteúdos que foram apontados pelos professores. 

 

Quadro 3: Conteúdos considerados complicados para serem trabalhados de forma remota pelos 

professores. 

CONTEÚDOS MAIS DIFÍCEIS DE SER LECIONADOS NO ENSINO REMOTO 

Área física em geral Geologia 

Clima Geofísica 

Matéria e energia Tipos de rocha 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Estes dados estão em consonância com as discussões apresentadas anteriormente e 

demostram que os conteúdos mais complicados de serem trabalhados, apontados pelos 

participantes da pesquisa, relacionam-se exatamente aqueles que exigem atividades práticas 

para serem melhor compreendidos pelos alunos, como a parte física, em que estão inseridos os 

conteúdos relacionados a rocha e cartografia. 
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Outra reflexão interessante a ser realizada sobre estes dados é que alguns entrevistados 

apontam temas mais amplos como a geologia, em que estão inseridos inúmeros temas, o que 

pode nos levar a refletir se a dificuldade é relacionada a todos os temas, o que é bem 

preocupante.  

Santana e Barbosa (2003, p. 98) afirmam que no Brasil “a discussão sobre o ensino de 

Geologia no primeiro e segundo graus remonta ao final da década de 60”. Ainda segundo os 

autores os conhecimentos acerca das geociências nos níveis de ensino médio e fundamental 

limita-se a inserções isoladas nas disciplinas de Geografia e Ciências. Esta assertiva é 

corroborada por Toledo et al. (2005), quando afirmam que, geralmente, os assuntos 

relacionados a geociências são tratados de forma fragmentada, dispersa e desatualizada, não 

conseguindo promover a compreensão da Terra como um sistema complexo e dinâmico.   

Para finalizar, consideramos essencial entender como os professores avaliam o grau de 

aprendizagem dos alunos com esse novo modelo de ensino. Para tanto foi solicitado que os 

participantes da pesquisa apontassem, em uma escala de 1 a 10, do menor para o maior nível 

de aprendizado, como eles avaliavam a aprendizagem dos alunos durante o ensino remoto  

Os dados apontam que 40% dos professores consideram o grau de aprendizagem 

satisfatório (entre 7 e 8 na escala), 40% consideram de grau entre 5 e 6 e somente 20% em uma 

escala abaixo de 5. Ou seja, 80% dos entrevistados acreditam que seus alunos tiveram uma 

aprendizagem acima da média (5).   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante dos dados coletados, é possível compreender a realidade em que os docentes das 

escolas públicas de Natal/RN, que ensinam conteúdos de geociências, estão inseridos. Muitos 

deles iniciam suas atividades docentes, mesmo antes do ensino remoto, sem nenhuma formação 

em ensino mediado pelas novas tecnologias.  Essa lacuna, muito provavelmente, afetou o modo 

como foram abordados os conteúdos de geociências com suas turmas durante o ensino remoto, 

refletindo no grau de aprendizagem dos alunos.  

É importante refletir que a formação do professor é primordial para o seu desempenho 

na sala de aula e, consequentemente, no desempenho do aluno. Mas o contexto social e as 
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condições psicológicas em que alunos e professores estão inseridos, levando em consideração 

a pandemia mundial, também afeta fortemente no desempenho de ambos.  
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Resumo 
O presente trabalho trata-se de um relato de experiência  sobre um trabalho pedagógico desenvolvido e começado 

em 2019 e que está em  andamento até a presente data no turno vespertino do Ensino Fundamental I  (1º ao 5º ano) 

da Escola  Municipal Chico Santeiro no Bairro Nordeste em Natal/RN , onde está sendo utilizado a tecnologia do 

Power Point (slide) com pequenas histórias e conteúdos pertinentes a disciplina de Ensino Religioso na sala de 

informática e que serão transformados em vídeos e  utilizados no ano letivo de 2021 uma vez que o termino do 

ano letivo de 2020 se encerra no mês de junho do corrente ano.  

 

Palavras-Chave: Experiência; Pedagógico; Tecnologia; História; Informática. 

 

 
Resumen 

El presente trabajo es un relato de experiencia sobre un trabajo pedagógico desarrollado e iniciado en 2019 y que 

se encuentra en proceso hasta la fecha en el turno de tarde de la Escuela Primaria I (1 ° a 5 ° grado) de la Escuela 

Municipal Chico Santeiro en Bairro Nordeste en Natal / RN. , donde se está utilizando tecnología Power Point 

(slide) con relatos cortos y contenidos relevantes para la disciplina de Educación Religiosa en el aula de informática 

y que serán transformados en videos y utilizados en el año escolar 2021 una vez que lo termine. el año académico 

2020 finaliza en junio del año en curso. 

 

Palabras clave: Experiencia; Pedagógico; Tecnología; Historia; Informática. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Através da presente proposta de trabalho venho relatar a experiência que temos 

vivenciado na sala de informática onde foi utilizada a estratégia de utilizar o Power Point (slide), 

na Escola Municipal Chico Santeiro localizada na rua do Cruzeiro s/nº no Bairro Nordeste em 

Natal/RN, no turno vespertino do Ensino Fundamental I nas turmas do 1º ao 5º ano, em um 

momento inesperado com a pandemia da COVID-19. 

Tudo começou por volta do ano de 2016 quando atuávamos em sala de aula, já que sou 

professor da disciplina de Ensino Religioso e tinha como hábito produzir histórias relativas aos 
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conteúdos da disciplina de E.R. e que no ano de 2019 fui designado a lecionar na sala de 

informática e para aprimorar e inovar a minha didática comecei a utilizar algumas histórias 

produzidas no Power Point (slides). Ali percebemos que ensinar exige reflexão crítica sobre a 

prática pedagógica e que segundo Freire, (1994, p.17) “A prática docente crítica, implicante do 

pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o pensar”. 

 

NOVAS TECNOLOGIAS AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Por acreditar no uso de novas tecnologias, os vídeos tem se tornado importantes para o 

aprendizado do aluno neste momento de pandemia. A transmissão de conhecimento através de 

vídeos tem ligação com diferentes realidades, com diferentes formas de mundo, que segundo, 

Moran (1993, p.2), “O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no 

imaginário) em outros tempos e espaços”. 

Partindo desse princípio utilizei no ano de 2020 antes das aulas remotas, as seguintes 

histórias: A criação do mundo; Arca de Noé; Abraão e sua família para as turmas do 1º ao 3 º 

ano. Já com turmas do 4º e 5 º foram repassados os Gêneros textuais; Os ritos (rituais) nas 

diversas manifestações religiosas e As mulheres nas religiões. Ficando o significado da páscoa 

e os símbolos da páscoa para todas as turmas. 

Os slides produzidos tiveram a duração em torno de 4 a 5 minutos de duração, neles 

foram inseridas falas, gifs animados, desenhos com animações entre outros. E que na nossa 

opinião foi pertinente já que educação transdisciplinar ajuda adquirir novas práticas 

pedagógicas pois como regente da sala de informática, temos que trabalhar com outras áreas de 

conhecimento e isso por si só nos enriquece com uma nova proposta de atuação pois nos faz 

sair da zona de conforto e buscar novos desafios. 

Pensar na prática pedagógica, conforme (PERRENOUD, 2000) significa pensar a 

profissão a partir de autonomia e de responsabilidade conferidos ao professor, individual ou 

coletivamente. Segundo o autor, a formação de professores deve ser prático reflexiva, capaz de 

auto observação e auto regulação.  

Nesse contexto, percebi que é através das imagens que as crianças conseguem entender 

o mundo em que vivem e conseguem se comunicar. Não somente as crianças, mas também os 
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adultos, diariamente, são colocados em contato com esses signos que fazem parte do cotidiano 

das pessoas. Como assinala Barbosa, 

 

Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens impostas pela mídia, vendendo 

produtos, ideias, conceitos, comportamentos, slogans políticos, etc. Como resultado 

de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos por meio delas 

inconscientemente. A educação deveria prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a 

gramática visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes da 

produção humana de alta qualidade são formas de prepará-las para compreender e 

avaliar todo tipo de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com essas 

imagens (BARBOSA, 1998, p. 17). 

 

Diante de tal afirmação, por ser um aplicativo visual e gráfico que está sendo utilizado 

e explorado na educação optou-se a transformação dos slides que já estavam prontos e que não 

foram transmitidos aos alunos em vídeos da seguinte forma, foi criado um canal no youtube 

com o nome de Educação do Marcos e lá já foram inseridos vinte e um slides convertidos em 

vídeos. Então, foram criadas duas playlists: Fábulas e As grandes religiões do mundo. 

Com o tema fábula que é um gênero textual muito popular e apreciado por pessoas de 

todas as idades e principalmente crianças em fase de alfabetização como é o caso dos alunos e 

como o próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração para geração optou-se 

por ser narrativas que constroem um ensinamento, uma moral, uma reflexão. Entre os vídeos 

produzidos e que já estão no canal temos: As raposas e as uvas; A raposa e o corvo; A lamparina; 

A cigarra e a formiga; A tartaruga e a lebre; O galo e a pérola; A cabra e o asno; A mosca e o 

carro; O cachorro e a máscara e A árvore e o machado além de um vídeo explicando o 

significado de fábula. 

A playlists denominada as grandes religiões do mundo é constituída em oito partes pois 

trata-se de um livro, de Marchon, (1995) na qual cita as maiores religiões do mundo entre elas: 

Cristianismo; Judaísmo; Islamismo; Animismo; Budismo e Hinduísmo. 

Produzimos também dois vídeos com os seguintes respectivos temas: O caráter conta e 

Os Nossos valores morais.  Como nos afirma Delval (1998, p. 21) a construção dos valores 

morais é ampla, ou seja, na família, na escola, no contato com amigos, adultos, através dos 

meios de comunicação e na observação diária da vida dentro da sociedade onde vivemos. É 

importante salientar que esses vídeos ainda não foram apresentados aos alunos, pois eles serão 
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atividades para o ano letivo 2021 que iniciará em julho conforme o calendário da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) da Prefeitura de Natal. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização de tecnologias na aprendizagem nunca irá substituir o professor mas poderá 

promover mudanças nas práticas pedagógicas, os slides e os vídeos não são um produto final e 

sim um meio de promover conhecimento na busca de autonomia do aluno. 

Assim afirma, Gadotti (2000) que  

 

Nesse contexto, o educador é um mediador do conhecimento, diante do aluno que é o 

sujeito da sua própria formação. Ele precisa construir conhecimento a partir do que 

faz e, para isso, também precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar 

novos sentidos para o que fazer dos seus alunos (GADOTTI, 2000). 

 

A construção dessa nova proposta possibilitou ao docente rever sua prática pedagógica 

bem como aos discentes que poderão com os vídeos vivenciar uma nova experiência. Com tal 

proposta espera-se contribuição para o aprimoramento da aprendizagem dos alunos. 

 Nesse sentido, Destacamos que a experiência na sala de informática foi relevante, no 

sentido de possibilitar aos alunos vivenciar o novo, de forma mais dinâmica e criativa, como 

foi o caso de assistir os slides e o que sentirão no ano letivo que se inicia em julho quando 

poderão assistir os vídeos.  

Pretende-se com este trabalho contribuir com outros profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento que queiram trabalhar com esta proposta e com este recurso didático, uma vez 

que toda criança é um ser social que nasce com as capacidades afetivas, emocionais e 

cognitivas. Tendo desejo de estar próxima as pessoas e é capaz de interagir e aprender com elas 

de forma que possa compreender e influenciar seu ambiente. 

Concluímos que as tecnologias podem servir para que se alcancem os objetivos 

educativos e que os recursos tecnológicos permitem uma aproximação da escola com a 

realidade das novas gerações, que já nascem em contato com computadores, videogames, 

aparelhos celulares aparelhos como celulares, entre outros pois essa tendência de tecnologias 

pode facilitar o processo ensino aprendizagem. 
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Resumo 
Este relato apresentará um conjunto de experiências vivenciadas no Colégio Estadual do Campo da Carnaíba, 

localizado no município de Pindobaçu (Bahia). A metodologia para o desenvolvimento da proposta se apoia na 

perspectiva etnográfica, enquanto um percurso de andar e ver antropológico que permite conhecer e refletir sobre 

a concretude das vivências aqui narradas. Nesse sentido, foi possível apreender que a garantia do direito à educação 

do campo, está muito além de políticas paliativas e temporárias. O que é exposto e que não é discutido no contexto 

educacional e político são ações estruturantes em regime de colaboração entre as redes estaduais e municipais e a 

comunidade, que visivelmente na prática estão descontextualizadas, ocorrendo o fracasso escolar em larga escala. 

 
Palavras-Chave: Tecnologias digitais; Democracia; Educação do Campo. 

 
 

Resumen 
Este informe presentará un conjunto de experiencias vividas en el Colegio Estatal de Campo de Carnaíba, ubicado 

en el municipio de Pindobaçu (Bahía). La metodología para el desarrollo de la propuesta se basa en la perspectiva 

etnográfica, como una forma antropológica de caminar y ver que nos permite conocer y reflexionar sobre la 

concreción de las experiencias aquí narradas. En este sentido, se pudo aprehender que la garantía del derecho a la 

educación en el campo está mucho más allá de las políticas paliativas y temporales. Lo que se expone y lo que no 

se discute en el contexto educativo y político son las acciones estructurantes en colaboración entre las redes 

estatales y municipales y la comunidad, que visiblemente en la práctica se descontextualizan, produciéndose el 

fracaso escolar a gran escala. 

 
Palabras Clave: Tecnologías digitales; Democracia; Educación de campo. 
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CONTEXTO 

 

A suspensão das aulas presenciais em meio a pandemia do coronavírus vem levantando 

questionamentos referente às políticas públicas e os direitos à educação. No que se refere ao 

Estado da Bahia, as políticas para a educação básica tem se mostrado ineficientes diante da 

realidade encontrada no semiárido. 

A educação do campo historicamente é um meio para os sujeitos (trabalhadores e seus filhos, 

filhas, netos, dentre outros) que moram em áreas rurais terem a possibilidade de prosseguir com 

seus estudos. Visto que se dedicam na maior parte do seu tempo ao trabalho, já que não podem 

abrir mão das atividades laborais, por ser para maioria, sua única fonte de renda. 

Em 16 de março de 2020, ocorreu o fechamento das unidades escolares atendendo ao 

decreto estadual nº 19529/2020 no âmbito da saúde pública do Estado da Bahia. Outras 

legislações em consonância com este processo são: o regimento da Secretaria da Educação 

(SEC), aprovado pelo Decreto nº 20518/2021 e as alterações trazidas pela Lei nº 13.415/2017 , 

do Protocolo da Educação para o ano letivo 2020/2021. 

Diante deste contexto, a gestão escolar buscou estratégias para minimizar os efeitos da 

pandemia no contexto educacional na Bahia, tais como: postagens em grupos de Whatsapp com 

roteiros de estudos; atividades impressas; vídeo aulas com encontros virtuais; divulgação de 

material disponibilizado pela SEC: “Trilhas do ENEM”; Aulas virtuais do programa “100% 

ENEM” e “Programa Mais Estudo”, que consiste em um canal gratuito de estudos , modalidade 

on-line promovido pela Go Kursos e pelo grupo Ser Educacional em parceria com a Secretaria 

da Educação do Estado da Bahia. 

Estas iniciativas perpassam toda a rede pública de educação básica no Estado da Bahia, 

principalmente no que se refere ao Ensino Médio. Nesse sentido, este relato apresentará um 

conjunto de experiências vivenciadas no Colégio Estadual do Campo da 

Carnaíba, localizado no município de Pindobaçu (Bahia). 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Inicialmente, buscou-se realizar momentos de escuta com alunos (líderes de classe, 

monitores do Programa Mais Estudo) e professores, para nortear os melhores caminhos a serem 

151 



 
 

 

seguidos, onde observou-se a pouca interação dos estudantes devido às dificuldades de acesso 

à internet e por serem em sua maioria estudantes e trabalhadores. Nesse sentido, optou-se por 

sistematizar as ações, elaborando uma proposta pedagógica para aperfeiçoar as estratégias e 

proporcionar uma participação mais ativa e efetiva dos estudantes no período de pandemia no 

Colégio Estadual do Campo de Carnaíba. 

Os estudantes foram incentivados a participar das temporadas do “Simula SABE”, que consiste 

um jogo dinâmico e interativo desenvolvido pelo Sistema de Avaliação Baiano de 

Educação (SABE) em uma plataforma online, e gerenciada pela Secretaria da Educação do 

Estado da Bahia no intuito de fortalecer a aprendizagem em tempos de pandemia. 

Essas tarefas foram também impressas e disponíveis na secretaria da Unidade Escolar, 

onde foi observado que poucos alunos se propuseram a buscar as atividades, mas mesmo com 

a participação do alunado abaixo dos 30%, foram oferecidas monitorias em língua portuguesa, 

e auxílios à rede da família com uma bolsa de 100 reais. 

Por outro lado, pela conjuntura a respeito da Pandemia, muitos do alunado foram obrigados a 

trabalhar ou mudar de cidade, ocasionando ainda mais a evasão escolar. Com o fracasso das 

atividades impressas, passa-se a realizar vídeo aulas por meio do Google Meet e WhatsApp. 

Assim, houve participação mais ativa dos professores que se dispuseram a auxiliar nesse 

processo. 

Com as ações relatadas acima (auxílio financeiro e monitorias) constatou-se que houve 

um aumento significativo na participação dos estudantes, inclusive dando devolutivas aos 

professores, tirando suas dúvidas. Contudo, no Google Meet não logrou-se êxito, pois a 

participação foi muito baixa, devido a dificuldades de acesso à internet bem como à falta de 

disponibilidade dos estudantes para participar nos horários das aulas, embora as mesmas sejam 

ministradas de acordo com seus horários de aula normal. 

Os estudantes foram sensibilizados a participarem da Olimpíada de Língua Inglesa, por 

meio do Chat Class, WhatsApp e Google Classroom, sob a orientação do professor de Língua 

Inglesa, formaram um grupo específico e realizaram as atividades sugeridas. Já em relação aos 

3º anos, além de serem concluintes os mesmos tem uma história com o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) e para minimizar esse déficit na aprendizagem, foi disponibilizado a 

esses estudantes algo além das atividades postadas pelos professores: participação nos aulões 

virtuais do Programa ENEM 100%, Trilhas do ENEM e apostilas do Programa Universidade 
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para Todos (UPT) , que tem como característica o Pré- vestibular comunitário em formato de 

cursinho, criado em 2004, pelo governo do estado da Bahia e instituído pelo decreto nº 20. 

004/20 com o objetivo de fortalecer as políticas à educação superior na Bahia. 

No final de cada quinzena tiveram reuniões de Atividades Complementares (AC) para 

avaliar as atividades e a participação dos estudantes, e construções de atividades 

interdisciplinares com os seguintes temas: Sustentabilidade; Metas do milênio; Juventude e 

cidadania; Setembro Amarelo (saúde mental); Diversidade cultural; Empreendedorismo, 

projeto de vida, encontros com psicólogos, dentre outros. 

As ACs que são atividades obrigatórias, foram realizadas na modalidade virtual, 

acontecendo quinzenalmente com o intuito de avaliar e acompanhar as atividades remotas, bem 

como discutir questões pertinentes ao momento, tais como: Protocolos de saúde pública; 

Protocolos pedagógicos (Bahia volta às aulas); Como viabilizar os protocolos de saúde em 

nosso ambiente escolar; Medidas estruturais que devem ser viabilizadas para um possível 

retorno às aulas; Saúde mental e emocional; Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB): (Proficiência em língua portuguesa e Matemática), desafios para o ano de 2021 , 

análise dos dados e do boletim de aprendizagem; Informações sobre a escolha dos livros 

didáticos; Ensino Híbrido. 

Diante desse quadro é pertinente levar em consideração que a educação do campo no 

período pandêmico demonstra a fragilidade e o distanciamento entre as políticas e a realidade 

da população que estão inseridas no contexto do ensinar e aprender. As dificuldades são 

expostas nas tentativas de realização das atividades, nas interrupções da conectividade com a 

internet, na desmotivação dos professores frente aos problemas do alunado, na queda de 

interesse dos estudantes e dos pais visivelmente escancarada na frequência e participação nas 

atividades propostas pela escola. 

Justifica-se que a garantia do direito à educação do campo, está muito além de políticas 

paliativas e temporárias. O que é exposto e que não é discutido no contexto educacional e 

político são ações estruturantes em regime de colaboração entre as redes estaduais e municipais 

e a comunidade, que visivelmente na prática estão descontextualizadas, ocorrendo o fracasso 

escolar em larga escala. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES 
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A escola é o espaço de formação social e político dos sujeitos, possui uma função social 

que é a produção de conhecimentos ao longo dos tempos. Por isso, para aqueles que residem 

no campo, é, portanto, um espaço de luta e resistência. Assim, a escola pode ser um lugar 

privilegiado de formação, de conhecimento e cultura, valores e identidades das crianças, jovens 

e adultos. Não para fechar-lhes horizontes, mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou desde 

o chão em que pisam. Desde suas vivências, sua identidade, valores e culturas, abrir-se ao que 

há de mais humano e avançado no mundo. Para que se compreenda a escola do e no campo e 

sua identidade, é preciso entender a relação entre cultura e escola, e que questões culturais 

sempre estiveram presentes nos debates sobre educação do campo e escola no campo. 
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Resumo 

A pandemia da COVID-19 levou os docentes a adotarem diferentes formas de ensinar e de avaliar de maneira 

eficaz e dinâmica no ensino remoto. Assim, os professores das disciplinas de “Física e Química I” e “Biologia e 

Química I” do Campus Breves/IFPA optaram por realizar as aulas em um único momento, em uma abordagem 

interdisciplinar, promovendo o diálogo entre os diferentes campos de conhecimentos. Assim, este relato de 

experiência tem por objetivo apresentar a metodologia adotada e reflexões sobre o exercício da produção do 

conhecimento e a eficácia do ensino remoto em locais de difícil acesso às tecnologias da comunicação. A 

experiência aconteceu entre novembro de 2020 e março de 2021, com três professores e duas turmas de 1º ano do 

Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio. Foram realizadas aulas síncronas com os 

professores presentes simultaneamente na sala virtual, debatendo diversos temas. Essa experiência com o ensino 

remoto interdisciplinar trouxe muito aprendizado para os docentes envolvidos, forçando-os a sair de sua zona de 

conforto. Os docentes enfrentaram dificuldades relacionadas à sua capacidade de adentrar o campo de estudo dos 

colegas. Os comentários dos alunos após a conclusão da disciplina foram positivos, demonstrando que eles se 

sentiram confortáveis para interagir na sala virtual e se sentiram seduzidos a aprender os conteúdos ministrados. 

 

Palavras-Chave: Pandemia; Interdisciplinaridade; Ensino remoto; Ciências. 

 

 
Resumen 

La pandemia COVID-19 llevó a los docentes a adoptar diferentes formas de enseñar y evaluar de manera efectiva 

y dinámica en el aprendizaje remoto. Así, los profesores de las disciplinas de "Física y Química I" y "Biología y 

Química I" del Campus Breves / IFPA optaron por realizar las clases en un solo momento, en un enfoque 

interdisciplinario, fomentando el diálogo entre diferentes campos del conocimiento. Así, este relato de experiencia 

tiene como objetivo presentar la metodología adoptada y las reflexiones sobre el ejercicio de la producción de 

conocimiento y la efectividad de la enseñanza a distancia en lugares de difícil acceso a las tecnologías de la 

comunicación. La experiencia se desarrolló entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, con tres profesores y dos 

clases de 1er año del curso técnico de Medio Ambiente integrado con Bachillerato. Se llevaron a cabo clases 

sincrónicas con profesores presentes simultáneamente en la sala virtual, debatiendo diversos temas. Esta 

experiencia con la enseñanza a distancia interdisciplinaria trajo mucho aprendizaje a los docentes involucrados, lo 

que los obligó a salir de su zona de confort. Sin embargo, estos no fueron los únicos puntos positivos en esta 
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asociación, ya que los profesores enfrentaron dificultades relacionadas con su capacidad para ingresar al campo 

de estudio de sus colegas. Sin embargo, los comentarios de los alumnos tras finalizar el curso fueron positivos, 

demostrando que se sentían cómodos para interactuar en la sala virtual y se sintieron seducidos por aprender los 

contenidos impartidos. 

 

Palabras Clave: Pandemia; Interdisciplinariedad; Enseñanza remota; Ciencias. 

 

 

CONTEXTO 

 

O ensino remoto foi adotado devido a pandemia da COVID-19, que impôs o 

distanciamento social para conter a disseminação e contágio pelo vírus. Entre as dificuldades 

enfrentadas pode-se destacar a inserção muito rápida ao ensino mediado pelas tecnologias da 

comunicação, migrando do ensino presencial para o remoto. A maioria dos professores não 

estavam habituados a esta forma de ensinar e vivenciaram o grande desafio de adaptar 

conteúdos, metodologias e avaliações. Outro fator refere-se à localização da instituição, que se 

encontra no coração da Floresta Amazônica, onde o sinal de internet não tem boa qualidade. A 

maioria dos alunos moram em comunidades ribeirinhas e tem o celular como único 

equipamento para acesso às aulas.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, Campus Breves, 

experimentou grandes dificuldades no desenvolvimento do ensino remoto em tempos de 

pandemia. Os calendários acadêmicos foram adaptados e as cargas-horárias das disciplinas 

foram adequadas. A interdisciplinaridade foi uma das formas encontradas para que os 

conhecimentos pudessem ser compartilhados e os professores pudessem se permitir dialogar 

com os colegas de áreas afins, interagindo pelas plataformas de comunicação por vídeos 

(BONATTO et. al. 2012; ALVES et. al. 2020; BESSA et. al. 2020; VEGA, et. al. 2020). 

Para Alves et. al. (2020, p. 190), a interdisciplinaridade “propõe que as relações entre a 

ciência, a tecnologia e a sociedade ocorram pela convergência entre as diferentes áreas do 

conhecimento”. Cientes desta realidade e da emergência na tomada de decisões, os professores 

das disciplinas de “Física e Química I” e “Biologia e Química I” do Campus Breves/IFPA 

optaram por realizar as aulas em um único momento, em uma abordagem interdisciplinar, 

promovendo o diálogo entre os diferentes campos de conhecimentos. Assim, este relato de 

experiencia tem por objetivo apresentar a metodologia adotada e reflexões sobre o exercício da 

produção do conhecimento e a eficácia do ensino remoto em locais de difícil acesso às 

tecnologias da comunicação.  
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As aulas integradas foram planejadas em conjunto, de modo que um docente coordenava 

o encontro e os outros dois faziam suas contribuições de acordo com o que foi programado, 

sempre fazendo o diálogo com situações da rotina diária dos discentes e com o contexto 

histórico. De acordo com BONATTO et. al. (2012, p.3) “Para que ocorra a interdisciplinaridade 

não se trata de eliminar as disciplinas, trata-se de torná-las comunicativas entre si, concebê-las 

como processos históricos e culturais”. Desta maneira, durante o semestre letivo, as disciplinas 

de física, química e biologia dialogaram, levando os discentes a observarem que as três 

disciplinas são integradas e são importantes para entender situações cotidianas. 

O trabalho integrado foi iniciado por necessidades administrativas, uma vez que, após a 

adaptação do calendário para o ensino remoto, não havia espaço para que cada disciplina tivesse 

o seu próprio horário. Sendo assim, as disciplinas “Física e Química I” e “Biologia e Química 

I” tiveram que ser agrupadas. Contudo, a experiência tida até aquele momento, em ambiente 

presencial, era de dois professores compartilhando uma disciplina integrada, mas cada um 

entrava em sala de aula em momentos distintos e trabalhava apenas o seu conteúdo. Com a 

pandemia e a necessidade do ensino remoto, o cenário mudou e as adaptações feitas resultaram 

em uma experiência efetiva e diferente de ensino interdisciplinar. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA  

 

A experiência aconteceu entre novembro de 2020 e março de 2021, com três professores 

e duas turmas de primeiro ano do curso técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio. 

O primeiro passo para conseguir uma experiência positiva foi a comunicação entre os 

docentes das disciplinas e o engajamento desses nas propostas apresentadas. Cada docente 

apresentou seu conteúdo programático e apontou o que seria necessário ser trabalhado de 

maneira síncrona com a turma. Depois disso foi visto como cada conteúdo poderia entrar de 

maneira contextualizada e dialogando com as outras duas disciplinas. Assim, os temas foram 

decididos e as aulas planejadas. 

Os professores envolvidos não tiveram uma formação interdisciplinar e, em sua prática 

pedagógica, anterior ao ensino remoto, pouco dialogavam com professores de áreas diferentes 

das suas. Ministrar uma aula com professores de áreas diferentes constituiu um desafio para 

todos os envolvidos. Assim, o trabalho de maneira interdisciplinar se iniciou de maneira 
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despretensiosa, como uma experiência no ensino remoto, mas que no primeiro encontro 

conjunto mostrou que a integração das três disciplinas seria algo relevante para a formação dos 

alunos e para a experiência docente. 

Os assuntos trabalhados em momentos síncronos foram: física, química e biologia como 

ciência: história, métodos e técnicas; teorias sobre a origem da vida; introdução à citologia 

(microscópio, lentes, células e outros); composição química das células; dinâmica newtoniana. 

Dentro destes temas de aula, diversos assuntos foram contemplados, entre eles metabolismo 

energético, estudo dos líquidos, ligações e reações químicas, gravitação e outros. 

Na prática, as aulas demandaram planejamento em conjunto. Para isso, o foco foi dado 

aos temas comuns às três áreas do conhecimento mencionadas, com adaptação e flexibilidade. 

Houve um desapego dos textos ementários e da forma tradicional de ministrar os conteúdos 

disciplinares para conseguir ministrar uma aula coesa, atual e dinâmica. As aulas 

interdisciplinares foram planejadas e ministradas em conjunto e se iniciou com a biologia com 

o tema “Ciência: história, métodos e técnicas”, onde os docentes explanaram a história e a 

importância da ciência, contextualizando a pandemia do novo Coronavírus e com o 

negacionismo da ciência que estava em alta na mídia e nas redes sociais, fazendo os alunos 

pensarem criticamente na influência e na presença da ciência em seu dia a dia.  

Temas como as vacinas e as informações falsas espalhadas sobre a pandemia nas redes 

sociais, foram debatidas, conectando a escola e a realidade do dia-a-dia dos alunos, e os 

professores, em conjunto, souberam esclarecer essas dúvidas e questionamentos de maneira 

neutra e científica. 

Outra situação de aprendizagem que se mostrou relevante, foi a aula de citologia, com 

a biologia como protagonista. O introdução foi com a história da biologia, com destaque para a 

importância do microscópio e como ele revolucionou a ciência. Isto ensejou, da parte da física, 

conteúdos a respeito dos mecanismos básicos de funcionamento das lentes de aumento, lunetas 

e microscópios. Além disso, os alunos aprenderam sobre o funcionamento físico do olho 

humano, bem como sobre os processos químicos e biológicos que ocorrem nessa parte do corpo. 

A biologia contribuiu com conteúdos sobre a anatomia e os tipos de células encontradas no olho 

humano, que levou o professor de química a falar sobre os processos químicos que ocorrem nas 

células do olho humano (cones e bastonetes) e de que maneira os fotorreceptores transformam 

a energia eletromagnética em sinais elétricos e como esses sinais elétricos são transformados 
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em sinais  químicos (liberação de neurotrasmissores) para a formação das imagens.  

Com essa experiência, foi possível perceber as vantagens nesta forma de trabalho, entre 

elas a possibilidade de retirar as dúvidas dos alunos com maior aprofundamento, superando o 

excesso de compartimentos do saber científico.  

A avaliação dos alunos é realizada de maneira integrada e contínua e as atividades são 

pensadas de maneira conjunta, para que eles não sejam sobrecarregados e para que a avaliação 

seja efetiva. A avaliação final das disciplinas foi realizada no formato de gincana online, com 

diversas tarefas de vídeo, desenho, música e outros, que foram desenvolvidas ao longo de duas 

semanas e os alunos demonstraram interesse em participar e teceram comentários positivos com 

a experiência, mostrando que eles se sentiram confortáveis para interagir na sala virtual e se 

sentiram seduzidos a aprender o conteúdo ministrado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa experiência com o ensino remoto interdisciplinar trouxe muito aprendizado para 

os docentes envolvidos, forçando-os a sair de sua zona de conforto. Contudo, não foram só 

pontos positivos nesta parceria, uma vez que os docentes enfrentaram dificuldades relacionadas 

à sua capacidade de adentrar ao campo de estudo dos colegas. Houve situações em que um 

docente não conseguiu interagir, uma vez que não via como contribuir com a aula do colega. 

Acredita-se que seja algo a ser trabalhado com leituras interdisciplinares. 

Por fim, esta foi uma experiência de interdisciplinaridade, que pode ser aprofundada e 

melhorada. Chegar à plenitude da integração disciplinar é um desafio muito grande devido à 

nossa própria formação docente fragmentada, mas a busca pela interdisciplinaridade já nos faz 

contribuir para a aprendizagem significativa. 

O contexto da pandemia e do ensino remoto também foi uma grande dificuldade, uma 

vez que a maioria da turma não tem acesso à internet de maneira satisfatória e constante. Para 

isso, utilizamos a gravação dos momentos síncronos e a disponibilização posterior para a turma. 
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Resumo 

Este relato de experiência busca partilhar as vivências de docentes da educação básica do Município de Herveiras-

RS, durante o período pandêmico, o qual corresponde a 2020/21. Esta produção é uma forma de dividir as 

preocupações, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pela categoria. Destaca-se também tais anseios com os 

estudantes do município, os quais enfrentam dificuldades diversas, desde o acesso à internet até questões 

financeiras visualizadas pelos docentes, como adversidades para a aprendizagem. Entende-se que a problemática 

não é isolada, mas que requer atenção e discussão, principalmente porque envolve o aprendizado através das novas 

tecnologias, bem como o contato com a comunidade escolar. Percebe-se que a formação continuada para esse 

momento é indispensável, uma vez que a situação exige o domínio de novas alternativas que possibilitem a 

continuidade do contato entre as famílias, professores e estudantes.  

 

Palavras-Chave: Docentes; Ensino Remoto; Pandemia. 

 

 
Resumen 

Este informe de experiencia busca compartir las experiencias de los profesores de educación básica en el municipio 

de Herveiras-RS, durante el período de pandemia, que corresponde a 2020/21. Esta producción es una forma de 

compartir las inquietudes, dadas las dificultades de la categoría. También destaca estas preocupaciones con los 

estudiantes de la ciudad, que se enfrentan a diversas dificultades, desde el acceso a Internet hasta los problemas 

financieros que los profesores consideran adversos para el aprendizaje. Se entiende que el problema no es aislado, 

sino que requiere atención y debate, especialmente porque implica el aprendizaje a través de las nuevas 

tecnologías, así como el contacto con las familias. Se percibe que la formación continua para este momento es 

esencial, ya que la situación requiere el dominio de nuevas alternativas que permitan la continuidad del contacto 

entre familias, profesores y alumnos.  

 

Palabras Clave: Profesorado; Enseñanza a distancia; Pandemia. 
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CONTEXTO 

 

Este relato de experiência vem apresentar a realidade vivenciada por docentes, durante 

a pandemia da Covid - 19 no território herveirense. Herveiras é um Município de base agrícola, 

que tem como carro-chefe a cultura do tabaco. Está localizado no interior do estado do Rio 

Grande do Sul, pertencente à região do Vale do Rio Pardo. Conta com aproximadamente três 

mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), 

distribuídos pela zona rural de relevo acidentado e de difícil acesso. Neste território estão 

localizadas quatro escolas municipais e uma estadual. Entre elas uma escola municipal de 

educação infantil que atende a crianças de até 5 anos, localizada na área urbana do município. 

Duas escolas municipais que oferecem desde a pré-escola ao nono ano do ensino fundamental, 

e uma escola de ensino fundamental incompleto que atende da pré-escola ao quinto ano, todas 

localizadas na área rural do município. O território ainda conta com uma escola estadual, 

localizada na área urbana, com turmas desde o primeiro ano do fundamental ao terceiro ano do 

ensino médio. A rede municipal conta com aproximadamente 37 docentes.  

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Entre os diversos desafios do sistema educacional atual, ressalta-se as dificuldades 

enfrentadas por docentes do município, que necessitaram incorporar as novas temáticas e 

metodologias que estão vinculadas à atualidade. Durante a pandemia ocasionada pela Covid-

19, houve mudanças significativas no cotidiano destes professores, bem como dos estudantes. 

Essa necessidade também influenciou o processo de formação continuada, que a partir dessas 

mudanças, teve-se como maior propósito, vincular o ensino com as novas tecnologias. Isso nos 

leva a refletir sobre a importância da formação continuada de qualidade, potencializadora para 

um ensino crítico-reflexivo, como reitera Freire (1996, p. 12) “Estou convencido, porém, é 

legítimo acrescentar, da importância de uma reflexão como esta quando penso a formação 

docente e a prática educativo-crítica”. 

Atuar como docente tem sido um enorme desafio, principalmente quanto à 

impossibilidade do contato presencial, sendo as mídias digitais um dos suportes para manter o 

diálogo com os estudantes e suas famílias. Porém, esse meio de acesso era até então pouco 

utilizado no cotidiano educacional, tendo em vista que as escolas públicas do município não 
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dispunham de tais tecnologias, assim como a grande maioria das famílias não tinham acesso 

em suas casas. O que não é diferente em outros municípios da região do Vale do Rio Pardo/RS. 

Embora a discussão acerca das tecnologias fosse constante, ainda não faziam parte do cotidiano 

destas escolas, incluindo nesta problemática estudantes e professores, os quais muitos deles não 

dominavam tais tecnologias para que houvesse a interação on-line. Além disso, a precariedade 

de instrumentos digitais das próprias escolas e a má qualidade da internet, se mostraram outro 

grande obstáculo.  

Em relação ao ensino e ao uso das tecnologias muito já se evoluiu nesse período cheio 

de adversidades. Percebe-se um maior número de formações voltadas para essa temática, 

principalmente ao uso prático de algumas tecnologias educacionais antes pouco mencionadas. 

Mas a impossibilidade de muitos estudantes acessarem a internet é uma problemática para o 

ensino em tempos tão diversos. Ao longo desse mais de um ano de pandemia, muitas famílias 

buscaram se adaptar à nova realidade, contratando serviços de internet via satélite com custo 

elevado para a zona rural. 

Embora esse acesso não seja de excelente qualidade, permitiu que os estudantes 

realizassem parte das atividades. Porém não é a realidade de todas as famílias do território 

herveirense. Muitas que não conseguem contratar a internet via satélite enfrentam problemas 

como: a falta de sinal telefônico e por consequência a internet, dificuldades financeiras se 

tornam um impeditivo para a recarga dos celulares, bem como a aquisição de aparelhos 

compatíveis com as novas tecnologias.  

Todos esses fatores elencados anteriormente são preocupantes, pois fazem com que a 

aprendizagem não ocorra de forma satisfatória. Embora docentes, equipe diretiva e secretaria 

de educação tenham traçado algumas alternativas para o enfrentamento, a questão financeira e 

o acesso precário a uma internet de qualidade, principalmente nas regiões rurais, são barreiras 

que exigirão um movimento maior, como a criação de políticas públicas urgentes, para 

minimizar tal situação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Objetiva-se com esse relato, produzido de forma coletiva, partilhar as vivências de 

docentes de um pequeno município, localizado no interior do RS. De fato, a situação enfrentada 

causa aflição a todos/as, uma vez que o ensino remoto, sob esta óptica, não possibilita a 

equidade a todos os estudantes. Acredita-se ser uma preocupação de todos os docentes, mas não 

de todas as esferas responsáveis pela educação, tendo em vista o desamparo com a classe de 

forma geral, desde o congelamento de salários, diminuição das verbas para educação, destruição 

de planos de carreiras e falta de investimentos de modo geral.  

Idealiza-se como alternativa a inserção de políticas públicas eficientes, que priorizem o 

ensino e a educação de forma integral, alcançando a todos/as docentes e estudantes das regiões 

mais inóspitas de nosso país, permitindo, desta forma, que a tecnologia seja incorporada por 

todas as escolas, docentes e estudantes de forma democrática. Destaca-se também a importância 

da formação continuada, principalmente neste contexto. Espera-se que essa produção seja 

relevante, promovendo a discussão, o diálogo sobre esse problema tão vultoso para a educação 

e servindo também de alerta para a sociedade atual. 
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Resumo 

Este trabalho visou apresentar como uma comunidade virtual, em forma de página no Facebook, pode servir como 

meio para influenciar a adoção de alguns hábitos saudáveis na população em geral, fazendo uma considerável 

diferença no cotidiano. Foi criada a página Mãe e Filha – Horta no Quintal, onde são compartilhadas fotos de 

hortas agroecológicas e dos jardins implantados pelas idealizadoras do projeto, além de dicas de cultivo, receitas 

saudáveis com a utilização de produtos provenientes do próprio quintal ou de agricultores familiares da região 

com o intuito de demonstrar que tais práticas podem ser acessíveis e de fácil realização. Os seguidores da página 

acompanham o desenvolvimento de todo o projeto, desde sua implementação e planejamento até a realização das 

colheitas e seu processamento, interagindo em todas as publicações, realizando uma ampla troca de conhecimento. 

O ambiente criado segue motivando essa troca de conhecimento, e a comunidade crescem a cada dia, aumentando 

o número de conexões interpessoais entre todos os seus seguidores. 

 

Palavras-chave: Troca de saberes; Agroecologia; Facebook. 

 

 

Resumen 

Este trabajo tuvo como objetivo presentar cómo una comunidad virtual, en forma de página de Facebook, puede 

servir como medio para incidir en la adopción de algunos hábitos saludables en la población en general, marcando 

una diferencia considerable en la vida diaria. Se creó la página Madre e Hija - Huerto en el Traspatio, donde se 

comparten fotos de huertos agroecológicos y los huertos implementados por los creadores del proyecto, así como 

consejos de cultivo, recetas saludables con el uso de productos de sus propios patios o de la familia. agricultores 

de la región con el fin de demostrar que tales prácticas pueden ser accesibles y fáciles de llevar a cabo. Los 

seguidores de la página siguen el desarrollo de todo el proyecto, desde su implementación y planificación hasta la 

realización de las cosechas y su procesamiento, interactuando en todas las publicaciones, llevando a cabo un 
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amplio intercambio de conocimientos. El entorno creado sigue motivando este intercambio de conocimientos, y la 

comunidad crece día a día, aumentando el número de conexiones interpersonales entre todos sus seguidores. 

 

Palabras Clave: Intercambio de conocimientos; Agroecología; Facebook. 

 

 

CONTEXTO 

 

 A presente experiência começou a ser realizada em julho de 2020, a partir da criação de 

uma página virtual com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis à população mostrando as 

atividades do projeto horta no quintal, uma horta agroecológica implantada no início da 

pandemia. A contribuição desta experiência para o tema gerador se dá através da multiplicação 

dos saberes e práticas agroecológicas, incentivando ainda a promoção de segurança alimentar. 

Nos dias atuais, em que as pessoas estão privadas do convívio social devido a pandemia de 

covid-19, a internet surge como uma possibilidade de comunicação que ultrapassa barreiras, e 

assim as experiências podem ser compartilhadas no mundo inteiro em questão de segundos.  

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

 A página no facebook Mãe e Filha – Horta no Quintal (Figura 1) foi criada com o 

objetivo de compartilhar experiências em quintais agroecológicos, a partir de um projeto 

implantado por Maria Lucena Calixto da Silva e sua filha Beatriz Calixto da Silva, e a 

colaboração da família com horta agroecológica durante os tempos de pandemia, ambas 

discentes de graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nos cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo e Agronomia, respectivamente. 

 A ideia da horta agroecológica no quintal das idealizadoras do projeto é consumir tudo 

que é produzido para a alimentação da família e partilhar com vizinhos e familiares o excedente. 

Nesse sentido, se a população local fizer o mesmo, será possível alcançar o início de uma 

transição agroecológica na comunidade local, com a produção de alimentos saudáveis e de 

qualidade, livres de insumos e agrotóxicos, promovendo a segurança alimentar. A página surgiu 

como uma forma de incentivar a população a produzir alimentos agroecológicos em família, 

em seus próprios quintais.  
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 Na primeira publicação foi realizada uma apresentação das idealizadoras e dos motivos 

da criação da página, com o compartilhamento de um vídeo do quintal, dando abertura para 

comentários, visando a troca de saberes além do incentivo.  

  

 

Figura 1. Página Mãe e Filha – Horta no Quintal com o total de seguidores. 

 

Após a primeira publicação e aceitação do público, outras publicações foram realizadas, 

com dicas de práticas culturais, como irrigação, além de postagens de fotos das colheitas de 

produtos agroecológicos. Na página também há compartilhamento das flores, que enfeitam e 

trazem harmonia para o quintal, pois as administradoras da página acreditam ser importante 

publicar na página toda diversidade que há em um quintal agroecológico. As receitas caseiras 

com produtos colhidos no quintal ou adquirido de produtores familiares enfatizando a 
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importância do fortalecimento da agricultura familiar, pois a agroecologia é difundida a cada 

dia mais pelos produtores familiares, os movimentos sociais e comunidades tradicionais.  

É importante ressaltar que o projeto horta agroecológica começou em março de 2020 e 

a página só foi criada meses depois com o objetivo de compartilhar todas as experiências 

vividas neste quintal durante a pandemia que já há mais de um ano estamos vivendo. Cada 

colheita traz muita satisfação para as idealizadoras, principalmente o fato de poder partilhar 

alimentos saudáveis e ao mesmo tempo incentivar outros a fazer o mesmo. Isso aconteceu com 

alguns parentes e amigos que quiseram ter hortas no quintal. Foi apresentado recentemente uma 

dessas experiências de projetos hortas agroecológicas no evento da XI semana acadêmica de 

Licenciatura em Ciências Agrícolas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

Outras experiências publicadas na página são relacionadas às questões de 

reaproveitamento de resíduos sólidos, com a utilização de caixotes, garrafas pets, papelões, 

caixinha de leite, dentre outros. As garrafas pets são utilizadas para hortas suspensas, como 

alternativa de hortas ou jardins ornamentais em pequenos espaços. As caixinhas de leite são 

utilizadas para fazer sementeiras e os caixotes de madeira são utilizados como canteiros. 

Atualmente, a página Mãe e Filha-Horta no Quintal conta com um total de 517 curtidas 

e 524 seguidores, que estão sempre ativos, com comentários positivos e pondo em prática 

algumas atividades propostas pela página. Apesar da página ter 524 seguidores e que nas 

postagens, observa-se uma média de 80 visualizações, as publicações tiveram poucas curtidas. 

Sendo que o botão curtir presente no Facebook é uma ferramenta direcionada à interação entre 

os usuários, e em geral aponta manifestação de aceitação positiva.  

O importante é compreender que a página é mais um meio de comunicação e divulgação 

de um projeto que surgiu na família e que já foi se multiplicando para quintais da família e 

amigos, além de incentivar vizinhos. E que o intuito principal da página é registrar e divulgar o 

que a família, principalmente mãe e filha, está realizando durante o período de pandemia por 

Covid 19 para melhorar a qualidade da alimentação e consequentemente de vida. 

Na pandemia por Covid 19, as redes sociais virtuais se apresentam como multiplicadoras 

e incentivadoras de informações sobre alimentação saudável e também de práticas para a 

produção de alimentos saudáveis. Segundo Poggi e Pinto (2021), “as redes sociais virtuais 

funcionam, durante a pandemia como fonte de informação e como recurso para o acesso a uma 

melhor qualidade de alimentos, especialmente nas cidades”.  
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Alguns seguidores interagem via Messenger, enviando fotos e solicitando informações 

sobre determinado assunto que foi abordado na página, além de pedirem dicas para implantar 

hortas agroecológicas em seus quintais, e dão feedback positivo com relação as publicações da 

página.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os seguidores da página, os comentários e compartilhamentos aumentam a cada dia que 

se passa. Alguns seguidores buscam dicas na página para iniciar seus cultivos e relatam que ao 

acompanhar as publicações se sentem motivados a produzir seus próprios alimentos, 

observando-se assim que o principal objetivo desta experiência foi e continua sendo cumprido.  
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Resumo 

No cenário atual de pandemia do COVID-19, decorrente principalmente dos avanços da globalização, o mundo 

inteiro precisou readequar suas vivências, sobretudo no âmbito educacional, onde o ensino remoto passou a vigorar 

do ensino básico ao superior. O objetivo principal do trabalho é externar as consequências desse formato de ensino, 

além de relatar experiências obtidas no estágio supervisionado II, do curso de licenciatura em História, em uma 

turma do nono ano do ensino fundamental, da Escola Municipal Arthéphio Bezerra da Cunha, situada no interior 

do Rio Grande do Norte. A metodologia adotada baseia-se na observação das aulas, revisões bibliográficas sobre 

ensino e educação e práticas pedagógicas possíveis dentro do ensino remoto. O resultado parcial dessa experiência 

é que foi perceptível a existência de uma nova transfiguração, conceito analisado pelo historiador Antônio Fávero, 

no que diz respeito ao ensino, ao professor e aos alunos. 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado II, Ensino de História, Ensino Fundamental I 

 

Resumen  

En el escenario actual de la pandemia COVID-19, producto principalmente de los avances de la globalización, el 

mundo entero necesitaba reajustar sus experiencias, especialmente en el ámbito educativo, donde el aprendizaje a 

distancia pasó a regir desde la educación básica hasta la superior. El objetivo principal del trabajo es expresar las 

consecuencias de este formato de enseñanza, además de relatar las experiencias obtenidas en la pasantía 

supervisada II, de la Licenciatura en Historia, en una promoción de noveno año de la escuela primaria, en la 

Escuela Municipal Arthéphio. Bezerra da Cunha, ubicada en el interior de Rio Grande do Norte. La metodología 

adoptada se basa en la observación de clases, revisiones bibliográficas sobre docencia y educación y posibles 

prácticas pedagógicas dentro de la educación a distancia. El resultado parcial de esta experiencia es que se notó la 

existencia de una nueva transfiguración, concepto analizado por el historiador Antônio Fávero, en lo que respecta 

a la enseñanza, el docente y los estudiantes. 

Palabras clave: Pasantía Supervisada II, Enseñanza de Historia, Escuela Primaria I 
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INTRODUÇÃO 

 

Sair da zona de conforto nunca foi fácil, e no âmbito escolar é preciso ser criativo e 

abraçar aquilo que há de melhor. É preciso estar mais do que nunca conectado com os ideais e 

com os alunos, juntar o útil ao agradável e assim mediar a aprendizagem da melhor forma 

possível. As aulas remotas trouxeram grandes dificuldades, mais do que já havia anteriormente 

no modelo presencial: professores sem formação tecnológica e computacional, alunos que 

possuem a caneta e o caderno, mas não a internet, sobrecarga de trabalho e atividades etc.  

Com o crescente fluxo migratório por todo o mundo, resultado em parte do crescimento 

do turismo, mas também dos interesses citados acima, os impactos sentidos pela pandemia do 

COVID-19 já resultam em grande medida na desigualdade social, tendo em vista o aumento do 

desemprego e da inflação. E como isso poderia atingir o ensino e a aprendizagem? 

Com isso, pensando na perspectiva do ensino remoto e a pandemia em curso, observa-

se cada vez mais o afinamento dos interesses por trás das autoridades responsáveis em 

proporcionar educação de qualidade, a exemplo disso é o atraso na entrega dos tablets que 

seriam disponibilizados pelo governo do prefeito Bruno Covas (PSDB) de São Paulo/SP no 

início deste ano (2021) aos estudantes carentes, onde inclusive serviu de propaganda política 

na campanha de 2020, alegando que a ferramenta servirá para apaziguar os atrasos 

educacionais. 

Na Escola Municipal Arthéphio Bezerra da Cunha, foi possível perceber bem as nuances 

sobre os impactos do ensino remoto, sobretudo no que tange às ferramentas necessárias para 

que se possa ter acesso às aulas. Através de uma pesquisa de mapeamento, onde foi direcionada 

aos alunos a fim de conhecer um pouco sobre a relação entre eles e o ensino à distância, e 

detectar pontos importantes, foi percebido que na sala do nono ano “C”, a maioria possuía 

apenas o celular para ter acesso às aulas. Somente dois alunos responderam que tinham 

computador em casa. 

Esse crescente uso de celulares também sinaliza que, cada vez mais, os computadores 

estão se tornando obsoletos. Primeiramente, porque a cada lançamento os smartphones estão 

vindo mais sofisticados e com funções complexas, parecidos com os computadores. Em 

segundo lugar, por se tratar de um aparelho menor, torna um pouco mais fácil sua utilização 

para assistir às aulas on-line.  
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Nesse sentido, partindo dos pressupostos trazidos pelo historiador Antônio Fávero sobre 

a transfiguração dos sujeitos da educação, em seu artigo O aluno não é mais aquele, e agora 

professor? (2010), é possível perceber que a pandemia do COVID-19 trouxe consigo novos 

elementos para essa transfiguração, além do que a globalização, como projeto político e 

econômico que faz intercâmbio planetário entre Estados, religiões, povos, empresas, partidos, 

intelectuais etc. (2011, p. 157), molda as correlações entre ensino, aprendizagem e sujeitos 

envolvidos, e sinal disso é, de um lado, o número significativo de alunos sem acesso à internet 

e meios para assistir às aulas (que corresponde ao fator desigual de aprendizagem) e do outro a 

diversidade de ferramentas que possibilitam a mediação do conhecimento. 

Mais do que nunca, é necessário que a escola como instituição ativa dentro da sociedade 

esteja de acordo com a perspectiva da pedagogia cultural, “...ou seja, reconhecer que os nossos 

alunos são, ao mesmo tempo, sujeitos do conhecimento e sujeitos experienciais e que essas duas 

dimensões devem ser constantemente religadas por uma ação mediadora do professor.” (2010, 

p. 13). A cultura digital dentro desse processo merece destaque, pois atualmente não há como 

ignorar os impactos sociais trazidos pelos suportes de informação, sobretudo no que tange a 

formação do conhecimento histórico por parte dos alunos, onde o autor SILVA (2019) reforça 

que a formação digital não pode estar separada da histórica, pois é preciso que os alunos 

apropriem-se dessas ferramentas (inclusive as redes sociais e os aplicativos interativos) para 

construir suas compreensões acerca da História, principalmente a partir do que as fontes digitais 

tem a oferecer.  

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

A primeira experiência de intervenção em sala de aula (via Google Meet) deu-se com a 

discussão do conteúdo relacionado à construção das ideias republicanas, no final do século XIX. 

Foi enfatizado, introdutoriamente, o quanto tal assunto é importante para que todos tenham a 

compreensão, sobretudo para pensar criticamente a atual república brasileira. Questões como 

desigualdades sociais, corrupção, trabalhos análogos a escravidão, analfabetismo e eleições 

fraudulentas, que hoje permeiam o cotidiano, certamente foram gestados no cerne da República. 

Tendo em vista o distanciamento social em decorrência do Coronavírus, alguns 

exemplos podem ser destacados, como: os alunos podem realizar entrevistas on-line sobre um 
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determinado assunto (ex: sobre como se dá o funcionamento e administração de uma prefeitura 

municipal ou câmera dos vereadores); pode-se também criar plataformas de comunicação e 

informação (criar através do Tumblr ou mesmo o Instagram páginas de poesias, escritos textuais 

ou uma espécie de jornal com autoria dos próprios alunos); utilizar o Canva como ferramenta 

de edição de pôsteres ou cartaz; criar canais no Youtube para divulgação do conhecimento 

histórico e até mesmo utilizar das próprias redes sociais pessoais para a divulgação dos 

trabalhos. Além disso, vale à pena, também, desfrutar dos bancos de fontes e dados históricos 

digitais como a Hemeroteca Digital, a Biblioteca Nacional, as Iconografias contidas no Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e no Brasiliana Fotográfica. 

A primeira discussão se deu em saber sobre o significado do conceito República, além 

de entender por que esse formato de governo esteve na mão de tão poucas pessoas, mesmo que 

em sua natureza a terminologia esteja ligada a algo público (res publica). Com isso, o título da 

aula foi “República de e para quem: a construção da República brasileira”, a fim de fazer com 

que os educandos criem a capacidade de desenvolver uma crítica inicial sobre o assunto, e 

perceber que o povo em geral, as mulheres, os pobres e escravos estavam certamente fora desse 

projeto.  

Em seguida, foi pontuado alguns aspectos importantes que fizeram culminar na 

instauração de República, a exemplo da extinção do tráfico internacional de escravos, Lei de 

Terras, intensas migrações internas e externas, Guerra do Paraguai, movimento abolicionista, 

deslocamento do pólo dinâmico da cafeicultura do Vale do Paraíba para o oeste paulista etc. 

Tal visão foi refletida através da discussão que o autor LEMOS (2009) faz no livro O Brasil 

Imperial, onde discute a República sob a ótica da alternativa em vista da decadente Monarquia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Primeiramente falar sobre a falta que é a sala de aula presencial. Não resta dúvidas que 

a privação do contato humano durante essa pandemia pôde externar o quão é importante estar 

próximo, principalmente quando se fala em ensinar e mediar a construção do conhecimento. O 

quadro faz falta, as carteiras, as janelas poéticas das escolas, o barulho, as perguntas, o 

“presente, professora!”, o olhar de cada aluno, os abraços, a empatia. São tantos aspectos, a lista 

é infinita.  
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Um ano depois do início da pandemia do COVID-19 já é perceptível uma certa solidez 

no que tange a essa nova rotina, o que sinaliza que no futuro, quando houver cessado essa crise, 

certamente o ensino remoto será utilizado pelas escolas e universidades. O que resta agora é 

criar estratégias para apaziguar as grandes dificuldades existentes, pensando principalmente no 

bem-estar dos professores que estão sobrecarregados de trabalho e na possibilidade de 

promover educação para todas as crianças, jovens e adultos de modo igualitário e de qualidade. 
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Resumo 

Este artigo partiu da experiência de participação das autoras no Grupo de Estudos sobre Cultura e Educação 

Popular da UFRRJ. Tem por objetivo trabalhar a memória, as narrativas e a história do Acampamento Marli 

Pereira, situado em Paracambi, na baixada fluminense, dando prosseguimento com a análise crítica acerca da 

existência – e resistência – da educação popular e dos movimentos sociais em tempos de barbárie. Foi utilizado o 

método de reunião bibliográfica bem como de apreensão das narrativas no contato com os membros do 

acampamento a partir de visitas à campo anteriores à pandemia de COVID-19. Pode-se concluir que nenhum saber 

é soberano. Construir a memória juntos, trocar experiências, respeitar os limites dos grupos estudados e, dessa 

forma, contribuir efetivamente na consolidação da experiência e da memória do acampamento Marli Pereira e para 

a consequente libertação de todos. 

 

Palavras-Chave: Cultura; Educação Popular; Memória; Movimentos Sociais. 

 

 
Resumen 

Este artículo partió de la experiencia de participación de los autores en el Grupo de Estudio sobre Cultura y 

Educación Popular de la UFRRJ. Su objetivo es trabajar la memoria, las narrativas y la historia del Campamento 

Marli Pereira, ubicado en Paracambi, en la Baixada Fluminense, continuando con el análisis crítico sobre la 

existencia –y resistencia– de la educación popular y los movimientos sociales en tiempos de barbarie. Se utilizó el 

método de reunión bibliográfica, así como la aprehensión de las narrativas en contacto con los miembros del 

campamento en visitas de campo previas a la pandemia de COVID-19. Se puede concluir que ningún conocimiento 

es soberano. Construir juntos la memoria, intercambiar experiencias, respetar los límites de los grupos estudiados 

y, así, contribuir eficazmente a la consolidación de la experiencia y la memoria del campamento de Marli Pereira 

y a la consecuente liberación de todos. 

 

Palabras Clave: Cultura; Educación Popular; Memoria; Movimientos Sociales. 

176 



 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi elaborado a partir da experiência de participação das autoras no Grupo 

de Estudos sobre Cultura e Educação Popular vinculado ao curso de Serviço Social da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. O GECEP conta em sua constituição 

com a orientação da coordenadora Adriana Amaral e com a atuação de mais duas estudantes, 

Carolayne dos Santos e Isabella Leal - presentes desde o início da elaboração dos estudos como 

também na primeira visita ao acampamento Marli Pereira. Na composição do grupo de estudos 

configuram-se o Projeto de extensão Educação popular, movimentos sociais e serviço social; o 

Projeto de extensão Memórias e Movimento; Projeto de pesquisa Cultura popular e estética nos 

movimentos sociais da América Latina; e o Projeto de iniciação científica Poesia e Luta pela 

terra. 

A consolidação da experiência envolve a reflexão e conscientização sobre o contexto de 

surgimento e resistência dos grupos auto-organizados e movimentos sociais, como o 

movimento dos trabalhadores sem-terra e sua resistência diante da crise estrutural do capital. 

O Acampamento Marli Pereira da Silva situa-se em Paracambi, um município da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Acampados há mais de 10 anos, a comunidade possui uma 

forte história de resistência, passando adiante a importância do movimento das mulheres e 

homens sem-terra na região. A Chaya, uma planta mexicana com muitos benefícios medicinais 

e nutricionais, passou a ser fonte de renda e subsistência para as famílias que residem ali, 

trazendo reconhecimento por conta dos produtos produzidos através da agroecologia.  

A luta pela existência em um contexto de barbárie econômica e social expressa a 

importância da consolidação teórica da memória. A educação como prática da liberdade, do 

pensar e da vivência e o trabalho realizado nesta pesquisa, do pesquisador com o objetivo de 

lutar em conjunto para a transformação da realidade, contribuem juntos para a superação do 

modelo de sociedade vigente. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A atividade de extensão referente ao artigo elaborado é classificada como qualitativa e 

exploratória, pelo fato de o trabalho realizado neste projeto contribuir para a consolidação da 
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experiência no acampamento Marli Pereira da Silva, não somente com foco na elaboração das 

memórias, de forma mecanizada, mas sim na reflexão sobre os processos intrínsecos à vivência 

auto-organizada, representando resistência na sociedade atual.  

Neste caso, reforça-se a continuidade e a passagem dessa experiência de uns para os 

outros.  A metodologia utilizada faz referência ao método dialético, reforçando a importância 

da Educação Popular neste processo. O estudo foi elaborado a partir de pesquisa bibliográfica, 

utilizando-se também da participação das autoras no Grupo de Estudos sobre Cultura e 

Educação Popular (GECEP) e das experiências adquiridas no Projeto de extensão: Educação 

popular, movimentos sociais e serviço social, como também da atividade de campo exercida 

pelas estudantes da disciplina de Classes e Movimentos Sociais. 

Ademais, em atividades de extensão anteriores à pandemia de COVID-19, foi possível 

visitar o local e apreender diferentes narrativas no contato com os homens e mulheres sem-terra 

que compõem a história de luta do Acampamento Marli Pereira e que contribuíram 

imensamente para a construção deste artigo. 

 

3 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

Os fatos apresentados e as discussões aqui trabalhadas são fruto de pesquisa 

bibliográfica, estudos do GECEP, bem como de narrativas apreendidas em visitas de campo 

anteriores à pandemia de COVID-19 no Brasil. 

 

3.1 Memória 

 

Com a influência das mudanças socioeconômicas no mundo do trabalho, novos hábitos 

são adquiridos e perpetuados. O milenar hábito da narração, da passagem da experiência através 

da transmissão oral de vivências, das relações sociais, culturalmente consolidadas, encontra-se 

em vias de extinção. Walter Benjamin, no ensaio “O narrador”, chama atenção para a 

importância de ações de experiência, bem como para a importância da arte de narrar, e afirma: 

ambas estão em declínio. A experiência, em suas muitas facetas, expressa o mais genuíno dos 

processos da vida, mais ainda quando é transmitida pela comunicação oral (1917, p.198). 
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Na contemporaneidade, a tendência é que haja um declínio das tradições ancestrais. Os 

povos do campo, das águas e da floresta trazem consigo no dia a dia o entendimento da 

importância de perpetuar as tradições. Os movimentos sociais também são influenciados por 

essas tradições e pela ancestralidade, sendo as lutas coletivas pautadas pela busca de um mundo 

melhor, pela defesa da liberdade. A oralidade é uma tradição na cultura popular, através da 

expressão do cotidiano, como uma narrativa. A narrativa do cotidiano funciona como um 

exercício da memória que precisa ser preservada. Dar importância à narrativa, participar de 

interações sociais, possibilita a contribuição na consolidação da experiência no Acampamento 

Marli Pereira.   

A participação do trabalho intelectual junto aos grupos auto-organizados requer 

sensibilidade e abertura para reconhecer as possíveis falhas. A ultrapassagem de limites, como 

intervir nas decisões, inviabilização do aprofundamento da autonomia e transposição de ideias 

podem influenciar na construção do laço com os membros do movimento, o que é crucial, além 

de intervir negativamente na organização do grupo. Nestes termos, o trabalho intelectual requer 

o reconhecimento de que o aprendizado é coletivo (FREIRE e NOGUEIRA, 2003).  

 A reprodução da dominação não pode ocorrer, assim como a sobreposição de saberes. 

Comumente, existe uma tendência de considerar o saber intelectual superior ao saber popular. 

A partir da perspectiva freiriana, o conhecimento sistematizado não deve se sobrepor à prática. 

Neste sentido, é necessário reconhecer que a base da educação popular é a prática e a vivência.  

 

3.2 Cultura, Educação Popular e Movimentos Sociais em tempos de barbárie 

 

A leitura da bibliografia de Paulo Freire cumpre seu objetivo principal, que é justamente 

o de gerar reflexão e desejo de continuidade da discussão sobre a educação popular e seus 

desdobramentos. A inquietação causada é um fator estimulante e, somada à experiência de 

convivência com o Acampamento Marli Pereira, traz à tona o real reconhecimento da 

consolidação da memória dos povos originários, para além da produtividade, mas sim para a 

contribuição de uma escuta perceptiva, dando visibilidade a algo com potencial revolucionário, 

que é a estrutura organizacional dos grupos auto-organizados que produzem conhecimento, 

ciência e tecnologia através da vivência agroecológica. 
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Entendendo a educação popular como “o esforço de mobilização, organização e 

capacitação das classes populares; capacitação científica e técnica” (FREIRE; NOGUEIRA, 

1993, p.19), pode-se dizer que existem várias formas de vivenciá-la enquanto prática. E no 

contexto de barbárie, em que a realidade sociopolítica contribui cada vez mais para a 

minimização da existência dos grupos populares, as práticas culturais vão se adaptando com 

novas ações de busca pela resistência, não se inclinando pela adaptação ao modelo econômico, 

político e social vigente.  

O poder que a educação popular carrega vem da conscientização do indivíduo com a 

possibilidade de buscar pela capacidade de enxergar o mundo a partir dos seus próprios olhos, 

para que este entenda que não precisa enxergar através dos olhos dos outros. Compartilhar 

experiências e vivências em grupo é diferente de ser tutelado, através da atuação de outrem, 

principalmente porque a educação popular só se faz através da comunhão. “Por isto é que esta 

educação, em que educadores e educandos se fazem sujeitos do seu processo, superando o 

intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do educador ‘bancário’ supera também a 

falsa consciência do mundo.” (FREIRE, 1987, p. 43) 

A educação popular é práxis; é a junção da ação e reflexão. Não há educação popular 

sem o pensamento crítico, a problematização da realidade e a vivência. Por conta disso, a 

afirmação de que a educação popular é intrínseca à práxis. Para Paulo Freire “(...) a educação 

se refaz constantemente na práxis. Para ser tem que estar sendo.” (IDEM, 1987, p. 42). 

A luta por uma realidade justa, contra a opressão e a desumanização do homem faz parte 

dos princípios da educação popular, entretanto, em uma sociedade opressora, existem dois 

lados: os que lutam para que ela acabe e os que lutam pelo direito de continuar oprimindo. A 

opressão é uma prática cultural, instaurada na contradição do sistema capitalista. De acordo 

com Adorno (2006), em “Educação e emancipação”, a educação seria um dos caminhos 

possíveis para superar a barbárie. Entende-se, então, que a educação popular, aqui amplamente 

debatida, seria uma das formas de enfrentamento da realidade vigente.  

Em tempos de perda de narrativas, deve-se buscar novas possibilidades de experiências 

ricas em sentido, não mais experiências reificadas, incapazes de compartilhar. A 

conscientização é importante no ato de recusa da opressão. A capacidade de amar, despida de 

uma ação individualizada, é intrínseca às relações genuínas de uns com os outros. Adorno e 

Paulo Freire discorrem sobre a importância do amor na relação entre os homens e as mulheres. 
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Somente quando o indivíduo consegue despir-se o suficiente de suas arestas, olhar para o outro 

como seu igual, aprender a escutar e se comunicar, tem-se a possibilidade de chegar ao objetivo 

comum. Esse exercício nos torna mais compreensíveis quando a outras realidades – mesmo 

quando não vivenciadas. 

 

3.3 História 

 

Marli foi uma mulher negra e pobre, moradora da baixada fluminense, que inspirou – e 

inspira – toda uma comunidade com sua história. Foi no dia 12 de janeiro de 1979, durante a 

ditadura militar brasileira, que presenciou seu irmão ser morto a tiros por policiais. Marli 

movimentou-se, não se calou e denunciou a ação. Infelizmente, apesar da busca incansável de 

Marli por justiça, o homem que assassinou seu irmão jamais foi preso. Anos mais tarde, a 

história se repetiu. Dessa vez, com seu filho, que foi tragicamente assassinado por policiais.   

Marli, com sua força e determinação para enfrentar a brutalidade policial, deixou seu 

legado, inspirando e dando nome ao Acampamento Marli Pereira, localizado também na 

baixada fluminense. 

A trajetória do acampamento começou com a ocupação da Fazenda Novo Rio, em 

Paracambi. Eram 150 famílias há um mês acampadas ali, lutando pela conquista da liberdade e 

da justiça social de poder viver, plantar e colher em sua própria terra. Até que uma ordem de 

despejo da prefeitura, amparada pela força policial, os impossibilitou de continuar no local.  

Decididos a fazer o deslocamento, a nova ocupação foi a estrada onde se encontram até 

hoje – totalizando mais de 10 anos. Onde lutam contra as dificuldades e acreditam que as 

mesmas podem ser convertidas em potências para a transformação. 

Um momento delicado foi o longo período de seca que terrivelmente acabou com todas 

as plantações cultivadas. Durante uma visita, nos foi contado que no mesmo período da seca 

estava agendada a venda de produtos em uma feira orgânica do Rio de Janeiro.  

Foi diante desse cenário de dificuldades, que a Chaya pôde ser explorada. Sendo uma 

vegetação bastante resistente, a Chaya foi a única que sobreviveu ao período de seca, 

culminando na ideia criativa de confeccionar diversos produtos vindos dessa mesma planta. 

Foram testados o cozimento de bolos, pães, tapiocas e sucos e levados à feira orgânica. O 

sucesso foi gigante e, atualmente, a Chaya é um elemento marcante da comida produzida pelo 
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Marli Pereira, sendo hoje uma das principais fontes de sustento das famílias que bravamente 

resistem e vivem no acampamento. 

 

3.3.2 “Empório da Chaya” 

 

A produção de alimentos orgânicos, o preparo de PANCs (Plantas Alimentícias Não 

Convencionais), a produção natural de medicamentos e cosméticos são pontos que estão na 

base das ações que mantêm a unidade no Acampamento. A Chaya, considerada uma PANC, é 

a que mais se destaca.  

A Cnidoscolus aconitifolius – popularmente conhecida como “Chaya” – é uma planta 

de origem mexicana que recentemente se popularizou nos EUA como “super alimento”, 

transformando-se rapidamente em uma moda alimentar, como aconteceu com diversos outros 

alimentos. O processo de transformação de um alimento em algo milagroso exclui a história e 

a importância social da comida, que no caso da Chaya, vem sendo usada há séculos no México 

como alimento e remédio, e representa uma parte de sua cultura e sociabilidade. Essa 

configuração resume o alimento em apenas uma tabela nutricional. 

Além de sua versatilidade gigante, a Chaya não carece de muitos cuidados e regas 

frequentes e, ainda, possui rápido crescimento, sendo uma opção excelente de cultivo até para 

quem não é especialista na área. Seu gosto é muito agradável – comparado a folhas de couve 

em gosto e textura – e rico em várias vitaminas, minerais, aminoácidos e ácidos graxos, sendo 

composta de 25% de proteínas (PEREZ, 2016).   

A Chaya é sem sombra de dúvidas um alimento poderoso. Estudos apontam sua 

efetividade no tratamento de diversas doenças, inclusive diabetes, contudo, sua característica 

mais interessante talvez seja sua história. Conhecida como “La Espinaca Maya” [A Espinafre 

Maia], é uma planta cultivada há séculos no México e fortes indícios apontam para seu cultivo 

pelos povos Maias e a importância fundamental desse povo na domesticação da planta (Ross-

Ibarra, 2003). A Chaya é muito mais do que um “super alimento”; é fonte de história, 

sociabilidade e, no caso do “Empório da Chaya”, fonte de renda. 

A criação do “Empório da Chaya”, um coletivo de mulheres formado através do 

Acampamento, demonstra a importância da integração entre a comunidade. Através da 

agroecologia, da produção sustentável e da reflexão sobre suas ações, desde o momento da 
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ocupação do espaço até essas ações concretas de busca pela sobrevivência, resultam em 

organizações como esta. O reconhecimento do coletivo e de suas produções é fruto da força 

reunida dessas mulheres. A atuação da mulher não deve restringir-se apenas às ações de 

produção. O grupo costuma participar de feiras e eventos para expor seus produtos, o suco da 

chaya é o mais famoso dele mas também são produzidos outras iguarias como geléias, pães, 

bolos, etc. 

Fica clara a importância de se apoiar a agricultura orgânica e familiar, pequenos 

produtores locais e coletivos como o Empório. A fome, sendo uma realidade, pode ser 

combatida através destes caminhos – da utilização de PANC’s, da produção autônoma e 

coletiva.  

A mensagem passada pela produção de alimentos orgânicos e pela discussão da 

soberania alimentar é de que os movimentos sociais que lutam pela terra enfrentam com bravura 

o sistema vigente, produzindo para sua subsistência, gerando ocupação e renda para muitas 

famílias e, atualmente, neste contexto de pandemia, conseguindo doar toneladas de alimentos 

para quem precisa. Por conta disso, a afirmação de que a luta pelo direito à terra e a busca pela 

justiça social e a reforma agrária não são ações individuais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A consciência social e política é de grande valia para entender o impacto que nossa 

atuação tem em relação ao trabalho com grupos auto-organizados ou outros indivíduos. 

Entender que as angústias que surgem durante a pesquisa não podem ser respondidas a partir 

das formas ultrapassadas de luta é possível refletindo sobre todo o contexto de auto organização 

do Acampamento Marli Pereira. 

Atualmente, o acampamento caracteriza-se por um histórico de resistência extenso 

durante seus mais de 10 anos de existência. Sua ocupação inicial que contou com 150 famílias; 

hoje, por percursos da vida e as dificuldades de reunião de todos naquele espaço, conta com 

uma margem de 10 a 15 famílias. 

O contexto sociopolítico do Brasil agravou-se durante os últimos anos, trazendo uma 

perspectiva mais acirrada para os movimentos sociais. Perdas sucessivas de direitos que 

levaram um árduo tempo para serem conquistados, perseguições, morte de líderes de 
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movimentos, tudo isso sendo expressão de governos que defendem incansavelmente o 

latifundiário.  

A consolidação da experiência do acampamento Marli Pereira é expressa pela história 

de luta e resistência, pela sobrevivência humana na cruel realidade da crise atual. Abrir mão da 

possibilidade de criar novas experiências, de consolidação da memória, seria conformar-se com 

a barbárie, e sendo conscientes disso, contribuir para sua perpetuação.  

No momento em que firmamos o respeito pelo alimento que consumimos, pela relação 

da terra e do solo, pactuamos uma relação simbiótica com os outros seres vivos, com a nossa 

comunidade e principalmente com a nossa saúde. Agroecologia é qualidade de vida, é soberania 

e segurança alimentar, é vida em sua forma genuína! Configurando além de uma forma potente 

de resistência, como também a luta por um novo estilo de vida. O contato com a terra, com 

práticas de reaproximação de uma ancestralidade consciente, com a cultura e com as memórias 

de resistência do povo, transforma-se em esperança em movimento de luta, capaz de aspirar 

uma sociedade emancipada rumo a libertação dos homens.  
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Resumo 
Este trabalho reflete sobre o processo de luta pela terra e pelos direitos humanos na Paraíba/Brasil, através da 

trajetória do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, situado em Sapé/PB, e como a sua relação com a 

agroecologia tem contribuído para construir novas perspectivas para o meio rural. A pesquisa teve como objeto de 

estudo a atuação do Memorial da Ligas e Lutas Camponesas, localizado no povoado Barra de Antas, e como 

objetivo geral resgatar a história da estrutura agrária e a resistência camponesa. Os objetivos específicos são:  (i) 

Analisar o histórico da Estrutura agrária e das Ligas camponesas na paraíba como forma de luta pela terra e 

desenvolvimento; (ii) Analisar a História do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas; (iii) Analisar o uso da 

Agroecologia como mudança de paradigma proposto pelo referido memorial. Metodologicamente dividiu-se o 

texto em quatro tópicos: (a) Estrutura agrária e as Ligas camponesas,(b) Historicidade do Memorial das Ligas e 

Lutas Camponesas; (c) Agroecologia como mudança de paradigma: objetivos sociais do memorial;  (d) Produção 

nos assentamentos e escoamento nas feiras agroecológicas.  

 

Palavras-Chave: Memória; Campesinato; Ligas Camponesas; Agroecologia. 
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Resumen 

Este trabajo reflexiona sobre el proceso de lucha por la tierra y los derechos humanos en Paraíba/ Brazil, a través 

de la trayectoria del Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, ubicado en Sapé/PB, y cómo su relación con la 

agroecología ha contribuido a construir nuevas perspectivas para el medio rural. La investigación tuvo como objeto 

de estudio la actuación del Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, ubicado en Barra de Antas, y como objetivo 

general rescatar la historia de la estructura agraria y la resistencia campesina. Los objetivos específicos son: (i) 

Analizar la historia de la Estructura Agraria y Ligas Campesinas en Paraíba como forma de lucha por la tierra y el 

desarrollo; (ii) Analizar la Historia del Memorial das Ligas e Lutas Camponesas; (iii) Analizar el uso de la 

Agroecología como cambio de paradigma propuesto por el mencionado memorial. Metodológicamente, el texto 

se dividió en cuatro temas: (a) Estructura agraria y Ligas Campesinas; (b) Historicidad del Memorial de Ligas y 

Luchas Campesinas; (c) Agroecología como cambio de paradigma: objetivos sociales del memorial; (d) 

Producción en asentamientos y distribución en mercados agroecológicos. 

 

Palabras clave: Memoria; Campesinado; Ligas Campesinas; Agroecología. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Estrutura agrária e as Ligas camponesas 

 

Ao analisar a história e estrutura agrária no Brasil, a partir do exposto por Baracho; 

Muniz (2015), observa-se que a distribuição das terras brasileiras, desde  o período colonial, é 

marcada por profundas injustiças. A começar de quando todas as terras brasileiras passam a ser 

da coroa portuguesa, que logo instituiu o sistema de sesmarias, onde houve a distribuição de 

terras para aqueles que tinham proximidade com a coroa, caracterizando assim, grandes 

latifúndios (BARACHO; MUNIZ, 2015). Além do injusto monopólio sobre a terra, a coroa 

portuguesa também implanta um sistema agrícola baseado na exploração da mão de obra de 

pessoas escravizadas, na monocultura, na exportação de sua produção e na consequente 

degradação dos ecossistemas.  

De acordo com as autoras, em 1822 o sistema das sesmarias foi abolido e até o ano de 

1850, fica, segundo Baracho; Muniz (2015):  “sem legislação específica sobre a política de 

terra”. Em 1850 há a criação da Lei de Terras, que regulamenta a posse e propriedade da terra, 

prevendo a compra como única forma de acesso à terra. Em 1888 houve a abolição da 

escravatura e em 1889 a proclamação da república, desse modo as pessoas recém “libertas” da 

escravização sem dinheiro e sem acesso a terra, foram “recebidas” pela república com uma 

política que pretendia perpetuar o racismo e a má concentração de terra e renda do Brasil. 

Sem qualquer intervenção do Estado em implementar políticas de reparação histórica 

para reverter o cenário de concentração fundiária e de negação de direitos básicos - saúde, 
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educação, acesso à água de qualidade e alimentação saudável, dentre outros - vivido 

principalmente pelos povos do campo (populações negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, 

camponesas, pescadoras e outras comunidades tradicionais), que surgem as lutas pela terra. 

 Em seu livro Geografia da Fome, ao ter contato direto com algumas dessas populações 

que lutavam para ter acesso a terra e que sofriam com dificuldades relacionadas à escassez de 

alimentos no Brasil, Josué de Castro observou que  era comum entre esses povos, uma prática 

que ele denominou de agricultura de sustentação, ao se referir aos cultivos de sustento que 

geram a ampliação das possibilidades alimentares de uma região e que resultam diretamente no 

atendimento das necessidades da população (CASTRO,1980). 

 Nessa agricultura de sustentação, encontram-se presentes relações de cooperação, 

policultivos, práticas sustentáveis em termos econômicos, sociais, ambientais e culturais. Para 

a realização desta análise, Josué de Castro baseou-se nos históricos cultivos tradicionais, 

especialmente dos quilombolas e sertanejos, revelando a importância da agricultura de 

sustentação no combate à fome (SCHAPPO, 2014).  

Nesse contexto, as Ligas Camponesas, fundadas em 1955 - no Engenho Galiléia, em 

Vitória de Santo Antão/PE - foi um movimento de resistência de massas camponesas, presente 

em todo Nordeste brasileiro, principalmente em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

As Ligas camponesas lutavam contra uma série de opressões presentes no meio rural da época, 

em busca de condições dignas de vida, além de uma “reforma agrária na lei ou na marra”, como 

era o grito de ordem do movimento (STÉDILE, 2006).     

Morais (in: STÉDILE, 2006) afirma que: “As mais poderosas Ligas situavam-se na 

Paraíba: Sapé, com 12 mil associados, e Mamanguape, com 10 mil.” Desse modo, as Ligas 

Camponesas na Paraíba foram formadas por várias lideranças importantes à nível nacional e 

até internacional, como podemos citar João Pedro Teixeira e Elizabeth Teixeira; Pedro 

Fazendeiro (Pedro Inácio de Araújo); e Nego Fuba (João Alfredo Dias). Para Rodrigues (2011), 

as lutas camponesas nesta região são de extrema relevância na história social brasileira e no 

processo de construção da reforma agrária.  

As Ligas Camponesas, inspiradas pela revolução cubana, causaram grandes 

movimentações no cenário agrário da época, na luta por uma reforma agrária radical, e é 

considerada o maior movimento agrário pela democratização da propriedade no Brasil.  
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Mas com o golpe militar de 1964, as Ligas Camponesas passaram por ostensivas 

repressões, sendo de acordo com Morais (in: STÉDILE, 2006), a organização que mais sofreu 

prisões e assassinatos no Nordeste do Brasil. O que acarretou a dissipação das Ligas como 

organização social (STÉDILE, 2006). O Estado tentou também destruir todo tipo de registro 

histórico de lutas e lideranças camponesas, tendo o objetivo de apagar a trajetória das Ligas e 

toda resistência que o movimento simbolizava. Poucos bens materiais conseguiram ser salvos, 

mas muitos bens imateriais resistiram a toda repressão, consolidando o legado das Ligas 

Camponesas. 

A ditadura militar no Brasil (1964 - 1985) atuou não só com o objetivo de eliminar as 

Ligas Camponesas do ponto de vista material, mas também do simbólico. Com a lei da anistia 

de 1979, o Estado perdoou tanto torturadores quanto perseguidos, o que mais uma vez 

impossibilitou a profunda apuração das inúmeras violências cometidas no período. Para Muniz, 

seria necessário a implementação de uma Justiça de Transição logo após o período ditatorial: 

 
É de salutar importância sublinhar que a Justiça de Transição surge como método 

capaz de restabelecimento e reconciliação da sociedade que vivenciou as experiências 

traumáticas no período de um regime de ditadura. Em linhas gerais, compreende, 

basicamente, a busca pela efetivação da justiça, com a responsabilização e a punição 

de todos aqueles (agentes públicos ou milícias privadas) que violaram os direitos 

humanos (por exemplo: o regime militar no Brasil), bem como, a garantia de que as 

vítimas sejam reconhecidas, e tenham as devidas reparações de danos físicos, morais, 

afetivos e psicológicos, pelo Estado. As violações sistemáticas de direitos humanos 

fundamentais não afetam apenas as vítimas diretas (vítima e seus familiares), mas 

também a sociedade como um todo, que deve ser capaz de confrontá-los reformando 

as instituições públicas que estiveram envolvidas, por ações ou omissões. (MUNIZ, 

2021) 

 

 

 Entretanto, segundo Muniz: 

 
Não foi esse o interesse de uma parte significativa do Congresso Nacional que votou 

a Lei de Anistia, em 1979. Isso repercutiu no poder judiciário e, durante muito tempo, 

a Lei nº 6.683, de 28 de agosto, foi interpretada como algo definitivo, de um passado 

estagnado num tempo histórico. Dessa maneira, o perdão e o esquecimento se 

transformaram em princípios básicos na busca de conciliar os interesses dos 

repressores com os interesses dos opositores ao regime militar. (MUNIZ, 2021) 

 

 

 Escolhas políticas dessa magnitude demonstram a falta de compromisso com a verdade 

e com o interesse em preservar a memória das resistências populares. Todavia, devido a grande 
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pressão da sociedade civil, em 2011, é criada a Comissão Nacional da Verdade  para averiguar 

e elucidar os abusos cometidos no período. 

 

1.2 Historicidade do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas 

 

O Memorial das Ligas e Lutas Camponesas (MLLC), fica situado no município de 

Sapé/PB, no povoado Barra de Antas, a 57km da capital João Pessoa, na antiga casa de 

Elizabeth Altina Teixeira, João Pedro Teixeira e seus filhos. Fundado em 2006 por uma 

articulação camponesa, após a religiosa Irmã Tonny (Antônia M. Van Ham), holandesa e 

militante (como apoiadora) da luta pela terra no Brasil, juntamente com a Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), iniciar um processo de ouvir e gravar falas de camponeses e camponesas (muitos 

deles remanescentes das Ligas Camponesas), com o intuito de registrar e elaborar sobre a 

trajetória de resistência do movimento camponês da região. A partir dessa articulação, se forma 

uma comissão camponesa que acreditava na relação entre terra e memória camponesa, como 

aponta Muniz: 

 

A necessidade de criação do Memorial das Ligas Camponesas iniciou-se com a 

hipótese de que as relações entre a terra e a memória camponesa determinam a dinâmica 

de desenvolvimento nos assentamentos de reforma agrária que transcende ao decreto 

de desapropriação de propriedade. Não basta desapropriar terras, criar assentamentos 

se os camponeses não entendam o significado de suas histórias com a terra, suas 

frustrações e suas conquistas na luta pela reforma agrária e política agrária no Brasil. 

(MUNIZ, 2013) 

 

Assim, é através de um processo de reconhecimento do contexto histórico, que 

camponesas e camponeses percebem a necessidade de um espaço destinado à preservação da 

memória das lutas e das Ligas Camponesas na Paraíba (MUNIZ, 2013). 

De início o Memorial era conhecido pelo nome de “Memorial João Pedro Teixeira”, e 

funcionava em uma sede provisória, onde aconteciam reuniões mensais. Então, em 2008, essa 

articulação de camponeses junto com membros de movimentos sociais, professoras e 

professores universitários, integrantes da Comissão Pastoral da Terra (CPT), integrantes da 

Ecovárzea, estudantes, dentre outros - considerando que a luta pela democratização da 
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propriedade rural continua - alteram a denominação anterior para “Memorial das Ligas e Lutas 

Camponesas”. 

Desde a criação do Memorial, a desapropriação, revitalização e tombamento da casa e 

da área onde viveram João Pedro Teixeira, Elizabeth Teixeira e seus filhos, passam a ser 

prioridades para a “comissão de organização”. O intuito era assegurar que o Memorial fosse o 

lugar de preservação da memória das lutas pela terra, ao passo que fosse também um espaço 

educativo de formação de camponesas e camponeses, e de fortalecimento das lutas do presente, 

no meio rural.  

A desapropriação da casa e da área de terra do entorno do Memorial ocorreu em 11 de 

outubro de 2011 e a imissão de posse em 02 janeiro de 2012, que oficializou a desapropriação 

pelo Estado da Paraíba. No dia 2 de abril de 2012, cinquenta anos após o assassinato de João 

Pedro Teixeira, houve a inauguração do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas com a 

participação da sociedade local, entidades representativas dos movimentos sociais, da 

Universidade Federal da Paraíba, e a presença do então Governador. No dia 30 de abril de 2012 

foi concluída a revitalização do MLLC.  

Após a revitalização, o tombamento foi aprovado no ano seguinte, em 10 de abril de 

2013, pelo Conselho Deliberativo dos Bens Históricos Culturais - Conpec do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP). Entretanto, só foi 

homologado (publicação) no Diário Oficial do Estado da Paraíba  no dia 19 de dezembro de 

2018. Assim o Estado da Paraíba se compromete em preservar o Memorial das Ligas e Lutas 

Camponesas, o reconhecendo como patrimônio histórico.  

O acervo do MLLC é constituído por fotografias, matérias de jornais, livros, pinturas, 

dissertações de mestrado, teses doutorais, banners, vídeos entre outros documentos históricos. 

Há também dois objetos muito valiosos: o microfone usado por João Pedro Teixeira nas 

reuniões das ligas e uma “carteirinha das Ligas Camponesas” de um de seus associados - o 

único documento desse tipo que se tem notícia após a ditadura militar.   

As fotos, documentos históricos, recorte de jornais, livros, vídeos dissertações de 

mestrados, teses doutorais, utensílios domésticos e a própria casa (tombada pelo IPHAEP), 

onde funciona o memorial, possibilitam a construção de uma narrativa de como se deu essa 
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trajetória de lutas pela terra. Nessa perspectiva, a memória camponesa está localizada em um 

campo político de disputa de narrativa, entre a “memória oficial” ou nacional e a memória de 

grupos marginalizados, excluídos (POLLAK, 1989). 

 Essas narrativas recontam histórias, portanto é a memória coletiva objeto de poder que 

pode ser utilizado tanto para dominação, quanto para emancipação dos povos. Pelo viés 

emancipador, a memória coletiva consegue atuar como um dos instrumentos que possibilitam 

o sujeito histórico de direito se localizar no tempo e no espaço, e a partir desse local, ler o 

mundo, bem como, coletivamente buscar transformar a realidade. Logo, a preservação da 

memória camponesa promove o fortalecimento da identidade coletiva, assim como promove a 

conscientização acerca de toda uma trajetória histórica de lutas, desafios e conquistas. 

Pollak (1989) acerca das memórias subterrâneas, aquelas que são guardadas em silêncio 

por populações em situação de dominação, aponta que:  

 

O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência 

que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos oficiais. Ao mesmo 

tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes familiares e 

de amizades, esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e 

ideológicas (POLLAK, 1989, p.06). 

 

E assim, rompendo o silêncio sobre o passado, a reforma agrária defendida hoje pelos 

movimentos camponeses perpassa a questão da desapropriação da propriedade, mas reivindica 

também políticas agrárias e agrícolas que compreendam saúde, educação do campo, lazer, 

segurança, acesso à água, assessoria técnica, entre outros direitos que viabilizam um bom viver 

no campo; o direito à memória e o direito ao desenvolvimento.  

No dia 11 de maio de 2021 foi publicado no Diário Oficial a Lei nº 11.947, que o estado 

da Paraíba reconhece a função pública e social do MLLC. Em decorrência da publicação no 

diário oficial, a diretoria em uma postagem nas redes sociais do Memorial publicou: 

 

a importância de se manter na Luta por um projeto de vida e por espaços que de fato 

tenham o protagonismo dos povos do campo, articulando a vida das mulheres e 

homens do campo com áreas da educação, agroecologia, museologia social, direitos 

humanos, tecnologias sociais sustentáveis e renováveis, produção de alimentos, 

desenvolvimento social, formação e capacitação dentro da história e memória 

camponesa. (Documentado nas redes sociais do Memorial, em maio de 2021) 
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O Memorial das Ligas e Lutas Camponesas representa, dentre outros significados, o 

lugar de história e memória no meio rural brasileiro em prol da construção de um projeto de 

vida para todas as pessoas que vivem no e do campo brasileiro. 

 

1.3 Agroecologia como mudança de paradigma: objetivos sociais do memorial  

 

A Agroecologia é uma ciência, um movimento social e um conjunto de práticas, de 

acordo com Altieri (2009, p. 117): “Trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios 

agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das 

tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo", nesse contexto, a saúde 

ecológica não é o único objetivo da agroecologia, mas também a construção de relações sociais 

e econômicas justas.  

Desse modo, para agroecologia, o não uso de agrotóxicos, bem como o desenvolvimento 

de técnicas de manejo que respeitem a biodiversidade e saúde do agroecossistema são 

importantes, mas não são suficientes. É preciso repensar as relações de trabalho, como a relação 

patrão-empregado e/ou os prejuízos causados pelos atravessadores, a disparidade de gênero, a 

insegurança alimentar, a não participação da juventude nos espaços de decisão, valores injustos 

de comercialização dos produtos, dentre outros. Esse processo de reflexão sobre as relações 

coletivas e individuais, bem como sobre os territórios de vida, gera a consciência de recusa à 

lógica dominadora e o protagonismo necessário para um novo modelo de sociedade. 

 Silva (2020), ao estudar a agricultura camponesa, do ponto de vista de sua importância 

para o meio ambiente visando um desenvolvimento sustentável, aponta algumas características  

inerentes a esse modelo: A agricultura camponesa não é só um jeito de produzir no campo, é 

um modo de viver. É uma cultura própria de relação com a natureza. É uma forma diferenciada 

de vida comunitária. Na agricultura camponesa o trabalho é familiar, não assalariado, não 

capitalista. 

 Embora o termo “agroecologia” seja novo (década de 90), as técnicas que hoje são 

consideradas agroecológicas, remontam a tempos muito antigos, elaboradas e desenvolvidas 

pelas populações tradicionais, que mesmo com a má distribuição de terra, conseguiram 

permanecer na e da terra.   
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Entretanto, muitos dos saberes e da cultura das populações rurais, foram e continuam 

sendo ameaçados pelo avanço das novas tecnologias. Isto se dá pelo abandono da atividade 

tradicional e pela modificação ou desaparecimento de ambientes naturais, de forma que grande 

parte do conhecimento tradicional do campo caiu em desuso ou já se perdeu (LEFF, 2002; 

BULLITTA et al., 2018). 

 A modernização da agricultura, difundida a partir da chamada “Revolução Verde” (a 

partir de 1960), originada nos Estados Unidos e apoiada pelo capital internacional, o qual 

financiou o processo que mudaria profundamente a maneira de produção e mercado, não só dos 

latifúndios de monocultura, como também de pequenas unidades rurais. Pelo o uso de 

agrotóxicos, maquinários, sementes geneticamente modificadas e intensa exploração dos 

recursos naturais. (SILVA, 2005) 

Nesse período no Brasil, a agricultura camponesa foi taxada como ultrapassada e 

improdutiva, houve um incentivo ostensivo, inclusive por meio de políticas governamentais, do 

uso do “pacote tecnológico” - agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, sementes transgênicas, 

grandes maquinários e uma série de técnicas de manejo descontextualizadas e inapropriadas 

para a agricultura camponesa -, prática que acabou por deixar camponeses dependentes dos 

insumos externos, gerou a degradação dos eco e agroecossistemas, perda da biodiversidade 

cultivada e da variabilidade genética das sementes, aumento da fome, da concentração de terra 

e renda, êxodo rural e ainda gerou esquecimento de saberes ancestrais sobre a terra.  

Até os dias de hoje, esse ainda é o modelo agrícola dominante, apoiado pelos governos 

neoliberais, que beneficia conglomerados empresariais e permanece causando degradação 

ambiental e aumento das injustiças sociais, principalmente no campo. Mesmo com esse 

contexto desfavorável, muitas camponesas e camponeses resistiram a todo processo, 

permanecendo em seus territórios, preservando suas sabedorias. 

Então é no contexto da “Revolução Verde” que a agroecologia começa a ser pensada 

como uma alternativa. E, no Brasil, a partir da década de 1990, passa a se consolidar também 

como uma reivindicação dos movimentos sociais da luta pela terra. Dessa maneira, a 

agroecologia passa a ser mais uma exigência daquelas/es que lutam pelo campesinato e pela 

reforma agrária, compreendendo que não são as técnicas que causam a transformação social, 

mas que podem sim ser utilizadas como instrumento de transformação social, de acordo com 

as escolhas políticas dos sujeitos que as utilizam. 
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Assim, observa-se que tanto o campesinato, quanto a agroecologia, indicam saídas não 

só em relação ao modelo de agricultura hegemônico, dominado pelo agronegócio, como 

também à racionalidade neoliberal vigente. Isso pode ser observado no uso comum da terra 

frente a propriedade privada, nas práticas econômicas e sociais guiadas pela solidariedade ao 

invés do concorrencialismo, no prevalecimento da coletividade sobre o individualismo, dentre 

outras características que indicam que os movimentos sociais que têm como pauta o 

campesinato e a agroecologia, não são só uma força de resistência ao neoliberaliberalismo, mas 

demonstram com suas experimentações que é possível revolucionar esse modelo de sociedade. 

De acordo com Lima (2017): “Esses movimentos têm reivindicado o respeito à natureza e aos 

direitos humanos, a partir de uma filosofia que questiona o conceito de desenvolvimento 

econômico e os benefícios da modernização”. Para Dardot e Laval no seu ensaio sobre o 

neoliberalismo indicam: 

 
O capitalismo neoliberal não cairá como uma “fruta madura” por suas contradições 

internas (...) Cabe a nós permitir que um novo sentido do possível abra caminho. O 

governo dos homens pode alinhar-se a outros horizontes, além daqueles da 

maximização do desempenho, da produção ilimitada, do controle generalizado. Ele 

pode sustentar-se num governo de si mesmo que leva a outras relações com os outros, 

além daquelas da concorrência entre “atores empreendedores”. As práticas de 

“comunização” do saber, de assistência mútua, de trabalho cooperativo podem indicar 

traços de outra razão do mundo. Não saberíamos designar melhor essa razão 

alternativa senão pela razão do comum.(DARDOT e LAVAL, 2016, p. 402) 

 

Para atender as reivindicações de camponeses/camponesas, nos objetivos sociais do 

Estatuto do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas observa-se o compromisso em ser um 

espaço de formação que contribui para construção e desenvolvimentos de saberes que 

dialoguem com o campesinato e com a história de luta pela terra. Assim o artigo 3º do seu 

Estatuto estabelece que a organização não-governamental - Memorial das Ligas Camponesas - 

tem como finalidades: 

 
III – desenvolvimento de ações técnicas referenciadas na perspectiva histórica e sócio-

antropológica, priorizando a preservação, resgate e divulgação das Ligas 

Camponesas; 

IV – elaborar e implementar ações programáticas sob o enfoque preservacionista, 

orientadas para a valorização da cultura local; 

V – promover atividades de integração social, nas escolas, comunidades e entidades 

congêneres. (ESTATUTO DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESA, 2006) 

 

Desse modo, o modelo da agroecologia se aproxima dos objetivos do MLLC, a medida 

que valoriza os conhecimentos ancestrais de camponesas e camponeses, e à vista disso, 
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possibilita que os sujeitos do campo tracem estratégias concretas para subverter a lógica do 

agronegócio, do agrotóxico, do latifúndio, da monocultura, da fome e da miséria tanto no campo 

como na cidade.  

 

1.4 Produção nos assentamentos e escoamento nas feiras agroecológicas 

 

Na Paraíba, uma das formas de enfrentamento ao modelo capitalista é a experiência das 

feiras agroecológicas. Sousa (2020) avalia que as feiras agroecológicas além de um espaço 

importante onde se encontra produtos agroecológicos e comidas regionais por preço bem baixo 

dos normalmente praticados no mercado, é também um importante espaço de construção de 

relações políticas dos apoiadores da reforma agrária e melhoria da renda dos camponeses e 

camponesas. 

Segundo reportagem do jornal (online) Brasil de Fato PB (Julho, 2019), estima-se que 

em todo estado da Paraíba existam mais de cinquenta feiras agroecológicas, locais de 

comercialização que retiram o poder dos atravessadores e  têm gerado renda e autonomia para  

camponesas e camponeses.  Geralmente, as(os) próprias(os) feirantes, são as(os) produtoras(es)  

agroecológicas(os) dos alimentos que estão sendo comercializados.  Para além disso, as feiras 

são espaços educativos, a socialização que acontece  entre as bancadas de hortaliças e frutas, 

cria uma relação entre feirantes e consumidores, permitindo a troca de saberes, sementes ou de 

uma simples conversa casual. Esses momentos ajudam na conscientização do processo 

produtivo, da alimentação saudável, da importância de valorizar o trabalho de agricultoras(es) 

e o significado de contribuir para a consolidação desse modo de produção e mercado. 

Então, em 2001 nasce, com apoio da CPT e Cáritas Arquidiocesana da Paraíba, a 

primeira feira agroecológica do estado, a feira agroecológica da Ecovárzea (Associação de 

Agricultores e Agricultoras da Várzea Paraibana), sendo mais da metade dos feirantes 

assentados da reforma agrária da região, que optaram pela produção agroecológica.  

O Memorial das Ligas e Lutas Camponesas (MLLC) é um dos parceiros da  Ecovárzea, 

e seus membros também participam semanalmente da comercialização de seus produtos. Desde 

então, a feira acontece em João Pessoa, todas as sextas-feiras, dentro do Campus I da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  
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Em vista disso, é possível pensar as feiras agroecológicas como continuidade da luta 

pela terra, sendo mais uma estratégia de resistência e reinvenção em busca do bem viver no e 

do campo. A venda dos alimentos diretamente da pessoa que produz para a que consome, o 

chamado “circuito curto de comercialização”, sem o intermédio do atravessador, gera 

autonomia para as famílias camponesas que passam a receber um valor justo pelo seu trabalho. 

Também o uso de técnicas de manejo que respeitem a vida do agroecossistema, como o uso de 

mandalas, sistemas diversos de policultivos, adubação verde, cobertura morta, entre outras 

práticas, ao invés do uso do uso de agrotóxicos em sistemas de monocultura, promovem não só 

a saúde coletiva das pessoas, como também do solo, potencializando os espaços de vida. 

Segundo Lima (2017), camponesas e camponeses que atualmente  realizam as feiras 

agroecológicas tiveram sua história de vida ligada à busca pela sobrevivência da família no 

enfrentamento contra o latifúndio. “A terra conquistada representou o lugar de reprodução da 

vida das famílias camponesas, com outros desafios enfrentados para nela permanecer”  (LIMA, 

2017, p. 147).  

 Na poesia de Cristina Lima (em 2021) - filha de camponeses da região do brejo 

paraibano -  podemos observar a importância da produção e comercialização de alimentos em 

feiras agroecológicas na Paraíba, que também resgatam a memória cultural do campesinato, até 

mesmo em forma de versos como: 

 

Cuscuz é alimento sagrado 

Muito comum na nossa região 

Mas tem que ter qualidade 

Vindo das sementes do coração 

 

Livres de agroquímicos e transgênicos 

E produzidos com dedicação 

Fortalecendo as famílias 

Garantindo a sua alimentação 

 

O flocão da paixão 

É rico em nutriente 
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É feito pra você 

Consumidor consciente (Cristina Lima, 2021) 

 

É garantido encontrar nas barracas/quitandas das feiras agroecológicas: frutas, verduras 

e leguminosas sem agrotóxicos; grãos e cereais não transgênicos; bolos artesanais na folha da 

bananeira; muda de ervas medicinais (anis, erva-cidreira, arruda, menta, hortelã de vários tipos, 

alecrim, dentre outras); ovos “caipira”; pães artesanais; Plantas Alimentícias Não 

Convencionais (PANCS); sementes crioulas/semente da paixão; beiju, tapioca, goma, batata e 

a própria macaxeira. A disponibilidade de algumas frutas regionais, verduras, leguminosas e 

cereais varia ao longo do ano em decorrência da sazonalidade. Ainda assim, durante todo ano 

é possível encontrar uma diversidade de verduras e legumes devido ao processo de irrigação 

(mesmo que precário) em alguns assentamentos da reforma agrária.  

Nas feiras agroecológicas, observa-se que a preservação da memória está presente desde 

a produção dos alimentos, através das técnicas de manejo que respeitam o agroecossistema, até 

o momento da comercialização. Observa-se também que o vínculo criado entre camponesas(es) 

com os consumidores (urbanos) - que buscam comprar produtos de qualidade, livre de 

agrotóxicos e transgênicos - fortalece as relações campo/cidade. 

Dessa maneira, é comum encontrarmos o doce de mamão temperado com canela, cravo, 

coco ralado e erva-doce em pote de vidro embalados com pedaços de “chita”,  o beiju com coco 

assado “debaixo” da farinha,   o “pé de moleque" e os bolos produzidos a partir da massa de 

mandioca - assados e vendidos - na própria  folha da bananeira. Uma prática culinária que é 

repassada de geração a geração e que ganha o paladar dos consumidores pelo sabor 

característico e também pela tradicionalidade da iguaria, o “pé de moleque”, tem cheiro e sabor 

da casa “dos nossos avôs”.  

Segundo Stefanutti (et al.; 2018), além de nutrir a comida, provoca uma memória 

gustativa,  resgata sentimentos, emoções, o modo, o lugar, as pessoas que preparam, os sons, 

lugares e acontecimentos,  revelam um ritual cheio de significados e práticas culturais, que são 

individuais, mas que foram vividas coletivamente. 

Para não perder essa relação entre camponeses e consumidores urbanos, em 2020, por 

conta da pandemia de Covid-19, a feira agroecológica da Ecovárzea precisou se reinventar para 

garantir as medidas de isolamento social, iniciando vendas online através do site da  referida 
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associação. No site é possível comprar de segunda-feira a quarta-feira - o pedido de cada pessoa 

é chamado de “Eco Cesta” -, as Eco Cestas são entregues nas sexta-feiras, no mesmo local onde 

aconteciam as feiras, pelo sistema de Drive Thru. As “ecos cestas” além de trazerem os produtos 

escolhidos pelos consumidores, trazem também uma porção de ancestralidade. Esse novo modo 

de vendas assegurou a preservação dos benefícios trazidos pelas feiras agroecológicas tanto 

para as(os) camponesas(es), com a geração de renda, quanto para as(os) consumidoras(es), com 

o acesso a comida de qualidade produzida de maneira justa e sadia.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente artigo é fruto tanto do  projeto de pesquisa (PIVIC) - Acompanhamento do 

Memorial das Ligas e Lutas Camponesas Situado no Município de Sapé: Perspectivas e 

Desafios da “Juventude Rural” para o Desenvolvimento e o Respeito aos Direitos Humano -, 

como do debate no Grupo de Estudos no Espaço Rural (GEER). Para esta pesquisa foi realizada 

uma revisão bibliográfica de autores como: Pollak (1989), Muniz (2013), Leff (2002), Stédile 

(2006), Lima (2017), entre outros. Os dados documentais foram pesquisados nos arquivos do 

MLLC, Diário Oficial do estado da Paraíba, documentos do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP), matérias no jornal (online) “Brasil de Fato”. 

Metodologicamente o texto está dividido em quatro tópicos para atender  os objetivos: 

Resgatar a história da estrutura agrária e a resistência camponesa;  Analisar o histórico da 

Estrutura agrária e das Ligas camponesas na paraíba como forma de luta pela terra e 

desenvolvimento; Analisar a História do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas; Analisar o 

uso da Agroecologia como mudança de paradigma proposto pelo referido memorial. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como resultado da pesquisa e discussões sobre o tema proposto, identifica-se o 

Memorial das Ligas e Lutas Camponesas (MLLC) como um espaço de memória e de grande 

potencialidade para o fortalecimento e continuidade da luta pela terra na Paraíba, que toma por 

base a memória coletiva de camponesas e camponeses, e aponta com sua relação com a 

agroecologia, uma resposta ao tempo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A questão agrária brasileira é marcada por um paradigma que tem perpetuado a 

concentração fundiária, a degradação de eco e agroecossistemas, a miséria no meio rural, a 

fome no campo e na cidade. Este paradigma nascido na colonização e sustentado hoje pelo 

sistema capitalista tem objetivado a destruição material e simbólica dos povos camponeses e 

tradicionais. É, então, a memória camponesa elemento fundamental para a trama de estratégias 

que consigam revolucionar esse injusto modelo de sociedade.  

A relação do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas com a agroecologia demonstra 

que os movimentos sociais camponeses estão atentos e atualizados em suas formas de 

resistência. O novo paradigma proposto preza pelo respeito às pessoas e aos demais seres da 

natureza, a distribuição de terra e renda, a segurança alimentar, a valorização dos saberes 

tradicionais, o uso de técnicas e tecnologias que facilitem o bem viver, a preservação da 

memória e a prevalência dos direitos humanos,  para “assegurar o exercício dos direitos sociais 

e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos” conforme o 

estabelecido em termos constitucionais. 
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Resumo 

Este artigo se baseia em informações preliminares da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Agroecologia em 

Assentamentos da Baixada Fluminense: território e resistências camponesas”, que está sendo desenvolvida pelo 

autor no ano de 2021, sob supervisão do Professor Paulo Alentejano. Está sendo realizado uma revisão 

bibliográfica sobre a história da luta pela terra na Baixada Fluminense e sobre a formação e a atual situação dos 

Assentamentos de Reforma Agrária implantados na região. Este artigo apresenta especialmente informações 

relativas a esta etapa da pesquisa, dando destaque ao emblemático “mutirão” Campo Alegre. A etapa seguinte da 

pesquisa será investigar sobre experiências de Agroecologia em alguns destes assentamentos, de forma a contribuir 

para a sistematização destas experiências, tornando suas informações disponíveis para outras pesquisas 

acadêmicas, para o aperfeiçoamento de políticas públicas e para o empoderamento das famílias agricultoras, bem 

como para os movimentos sociais e organizações de assessoria envolvidas.  

 

Palavras-Chave: Agroecologia; Assentamentos de Reforma Agrária; Baixada Fluminense, estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 
Resumen 

Este artículo se basa en información preliminar de la investigación postdoctoral titulada “Agroecología en 

asentamientos de la Baixada Fluminense: territorio y resistencia campesina”, que está desarrollando el autor en el 

año 2021, bajo la supervisión del profesor Paulo Alentejano. Se está realizando una revisión bibliográfica sobre la 

historia de la lucha por la tierra en la Baixada Fluminense y sobre la formación y situación actual de los 

Asentamientos de Reforma Agraria implantados en la región. Este artículo presenta especialmente informaciones 

relacionadas con esta etapa de la investigación, destacando el emblemático “mutirão” Campo Alegre. La siguiente 

etapa de la investigación será investigar las experiencias de Agroecología en algunos de estos asentamientos, con 

el fin de contribuir a la sistematización de estas experiencias, poniendo su información a disposición de otras 

investigaciones académicas, para el mejoramiento de las políticas públicas y para el empoderamiento de la familias 

campesinas, de los movimientos sociales y organizaciones asesoras involucradas. 

 

Palabras Clave: Agroecología; Asentamientos de Reforma Agrária; Baixada Fluminense, estado de Rio de 

Janeiro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo se baseia em informações preliminares da pesquisa de pós-doutorado 

intitulada “Agroecologia em Assentamentos da Baixada Fluminense: território e resistências 

camponesas”, que está sendo desenvolvida pelo autor no ano de 2021, sob supervisão do 

Professor Paulo Alentejano. Está sendo realizado uma revisão bibliográfica sobre a história da 

luta pela terra na Baixada Fluminense e sobre a formação e a atual situação dos Assentamentos 

de Reforma Agrária implantados na região. Este artigo apresenta especialmente informações 

relativas a esta etapa da pesquisa, dando destaque ao emblemático “mutirão” Campo Alegre. A 

etapa seguinte da pesquisa será investigar sobre experiências de Agroecologia em alguns destes 

assentamentos, de forma a contribuir para a sistematização destas experiências, tornando suas 

informações disponíveis para outras pesquisas acadêmicas, para o aperfeiçoamento de políticas 

públicas e para o empoderamento das famílias agricultoras, bem como para os movimentos 

sociais e organizações de assessoria envolvidas.  

O conceito e a delimitação política e geográfica da Baixada Fluminense dependem de 

vários fatores, como a escala de observação e o interesse do pesquisador ou da instituição, 

tornando complexa a tarefa em conceituá-la e em delimitá-la geograficamente. Em trabalhos 

acadêmicos, na mídia e no imaginário popular, a delimitação conceitual da Baixada Fluminense 

incorpora elementos relacionados a sua geografia mas também aspectos sociais e econômicos, 

que se traduzem nas noções de, por exemplo: periferia da metrópole do Rio de Janeiro; área de 

expansão urbana e industrial; e região pobre e com altos índices de violência (MARQUES, 

2006; ALVES, 2020).  

Nesta pesquisa, adota-se a delimitação proposta por Maia (2018), que considera a 

Baixada Fluminense composta por doze municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, 

Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e 

Seropédica. Optou-se por este recorte territorial devido às relações estabelecidas pelo 

pesquisador em Assentamentos deste território desde 2015. Este recorte também se mostrou 

adequado ao critério de proximidade dos assentamentos pesquisados aos dois principais campi 

da UFRRJ – Seropédica e Nova Iguaçu, uma vez que um dos propósitos da pesquisa é uma 

maior difusão do conhecimento a respeito destes locais e de suas experiências para estudantes, 
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docentes e extensionistas da citada universidade, de modo a contribuir em aulas de campo, 

pesquisas e projetos.   

 

2 METODOLOGIA 

 

Foi realizada revisão bibliográfica sobre a luta pela terra na Baixada Fluminense, e sobre 

o Assentamento Campo Alegre e sua regional Marapicu, que foi oficializada como Projeto de 

Assentamento Municipal de Nova Iguaçu. Buscou-se travar um diálogo entre os diferentes 

autores utilizados, valendo aqui destacar: Leonilde Sérvolo Medeiros, Aline Borghoff Maia, 

Jurandir Amaro Jr. e Taís Cogo.  

 

3 A QUESTÃO AGRÁRIA E A LUTA PELA TERRA NA BAIXADA FLUMINENSE 

 

As políticas de desenvolvimento da Baixada Fluminense sempre estiveram relacionadas 

à satisfação das demandas da cidade do Rio de Janeiro. A ocupação da Baixada no período 

colonial “remonta ao ciclo do açúcar do século XVI, mas define-se, até meados do século XIX, 

em torno de atividades típicas de zonas intermediárias entre grandes núcleos econômicos”, 

ligadas às “necessidades da circulação do ouro ou do escoamento da produção cafeeira”. Tais 

atividades contribuíram para formar “vilas-entrepostos ao redor dos caminhos que ligavam aos 

portos fluviais e marítimos” e ensejar “disputas travadas entre os grandes proprietários de terra 

pela construção e domínio das rotas mais cobiçadas e lucrativas” (MAIA, 2018, p.98).  

Segundo Leonilde Sérvolo Medeiros, muitos conflitos por terras no Rio de Janeiro “têm 

suas raízes na forma como se procedeu, ainda no período colonial, à distribuição de sesmarias, 

quer a particulares, quer a ordens religiosas, e à dificuldade de definir os limites da apropriação 

por parte dos sesmeiros. A propriedade fundiária plena, após o regime de sesmarias, teve 

equacionamento jurídico na Lei de Terras de 1850 (...)” (MEDEIROS, 2018, p.49-50). A Lei 

de Terras promoveu a transformação da terra em mercadoria, abrindo oportunidades para a 

atuação de companhias imobiliárias e grileiros que, através de documentos falsos, se apossavam 

de áreas devolutas ou ocupadas por posseiros, para revendê-las a fazendeiros ou a loteamentos 

peri-urbanos (MEDEIROS, 2018).  
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A partir da segunda metade do século XIX, o incremento das redes ferroviárias no país 

foi tornando obsoletas as vias fluviais que justificavam a importância estratégica da Baixada. 

O descuido com os rios provocou graves epidemias de cólera e malária, vitimando centenas de 

pessoas e afugentando outras tantas. A baixada teve, assim, um esvaziamento populacional e 

uma redução de sua produção agrícola. Mesmo assim, diversas famílias mantiveram suas posses 

e engajaram-se em pequenas lavouras (MAIA, 2018). 

Já no início do século XX, o estado do Rio de Janeiro apresentou significativas 

alterações em suas áreas rurais, com destaque para a decadência da cafeicultura na região 

serrana e a progressiva extinção dos cultivos de laranja em Nova Iguaçu. A partir da década de 

1920, ganhava vigor o debate sobre as implicações do sistema de grandes propriedades na 

economia, na sociedade e na política brasileira, e intensificavam-se as críticas à concentração 

fundiária (MEDEIROS, 2018). 

A partir de meados da década de 1930, com a redução do preço do café no mercado 

mundial, devido à superprodução, o Estado e as elites passaram a dar mais importância à 

produção agrícola voltada ao abastecimento do mercado interno. O crescimento econômico e 

populacional carioca demandava esforços para garantir seu abastecimento alimentar, mas 

também impunha a necessidade urgente de absorção da massa trabalhadora expulsa do núcleo 

urbano principal, que já se mostrava segregacionista. Para tornar a Baixada um local adequado 

à produção agrícola e à alocação de famílias de trabalhadores, era necessário prover políticas 

de saneamento e núcleos de colonização, visando transformar a região em um “cinturão verde” 

destinado ao abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. Ainda na década de 1930, houve, por 

parte do Estado, tentativas de criar núcleos coloniais (como o da Fazenda São Bento do Iguassu, 

em Duque de Caxias, e o da Fazenda do Tinguá, em Nova Iguaçu), para assentar agricultores 

que eram vistos como fundamentais para a produção de alimentos para abastecer a cidade do 

Rio de Janeiro, que rapidamente aumentava sua população. Contudo, os objetivos ligados à 

produção de alimentos não foram alcançados, pois não foram realizados investimentos estatais 

diretamente na produção agrícola dos núcleos. Ao mesmo tempo, as obras de saneamento e o 

crescimento da região metropolitana promoveram a valorização das terras e a proliferação de 

loteamentos urbanos, secundarizando as atividades agrícolas, aumentando as vendas, 

arrendamentos e grilagem de terras e, por fim, fazendo eclodir disputas e despejos, em especial 

a partir da década de 1950 (MAIA, 2018; MEDEIROS, 2018).  
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A partir dos anos 1930, a industrialização e a periferização passam a ser os processos 

predominantes em grande parte da Baixada Fluminense. A construção de avenidas e rodovias 

permitem a expansão urbana da metrópole, atraindo os interesses do capital e do Estado, que 

passam a promover loteamentos destinados a crescente leva de imigrantes vindos 

principalmente do interior do estado, do Nordeste, de Minas Gerais e do Espírito Santo (MAIA, 

2018; MEDEIROS, 2018).  

O cenário passa a ser composto “por atores heterogêneos e conflitos reescritos por novos 

termos de disputa”, ampliando “os polos do antagonismo histórico entre fazendeiros e 

camponeses”, incluindo agora “fábricas, empresas, administradores, arrendatários, políticos, 

especuladores, operários, lavradores, grileiros e posseiros” (MAIA, 2018, p.96 e p.104). 

Nos anos 1950 iniciou-se um processo de organização dos camponeses e trabalhadores 

rurais no Brasil, intensificando a luta por reforma agrária e direitos nas áreas rurais, e resultando 

em greves de camponeses, no fortalecimento dos sindicatos e na fundação de organizações 

nacionais como a ULTAB (União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil) e 

estaduais como as Ligas Camponesas e a FALERJ (Federação das Associações de Lavradores 

do Estado do Rio de Janeiro). Como resposta a estas mobilizações, iniciaram-se ações de 

desapropriação para fins de reforma agrária na década de 1950, principalmente em áreas de 

conflito, sendo que algumas das áreas desapropriadas estavam ocupadas por camponeses em 

luta (MEDEIROS, 2018). 

Os anos 1960 começaram com a luta camponesa a pleno vapor. Logo em novembro de 

1961 foi realizado o I Congresso dos Lavradores e Camponeses sem Terra, em Belo Horizonte, 

organizado pela ULTAB e com apoio do governo federal – o próprio presidente da república, 

João Goulart, compareceu ao evento.  O estado do Rio de Janeiro enviou cerca de 300 delegados 

para este Congresso, no qual foi lançado o famoso lema “reforma agrária na lei ou na marra” 

(MEDEIROS, 2018).  

Mas, em pleno tensionamento da Guerra Fria e do mundo polarizado em capitalismo 

versus comunismo, o golpe militar-empresarial de 1964, com apoio do governo dos Estados 

Unidos, logrou barrar os avanços progressistas, e se desdobrou no acirramento de conflitos 

fundiários já existentes, na medida em que fazendeiros e grileiros se apropriaram do discurso 

da luta contra a subversão para expulsar lavradores de suas terras. Durante o regime militar, 

poucas desapropriações foram iniciadas e raras se consumaram (MEDEIROS, 2018).  
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No final do período da ditadura militar, os camponeses do Brasil voltam a se organizar, 

contando com o estímulo de setores da igreja católica afinados com a Teologia da Libertação. 

Em 1975 é criada a Comissão Pastoral da Terra (CPT), e já no ano seguinte começa a atuar no 

estado do Rio de Janeiro. Nos conflitos por terra na Baixada Fluminense, a CPT esteve presente, 

estimulando a organização dos trabalhadores e a formação de chapas para disputar os sindicatos. 

Neste período, são retomadas as ocupações de terra por camponeses e trabalhadores rurais, 

enquanto a sociedade civil volta a se mobilizar e se manifestar reivindicando a reforma agrária 

(MEDEIROS, 2018). A Baixada Fluminense se torna um importante palco da luta pela terra, e 

Assentamentos Rurais passam a ser criados na região, como resposta dos governantes à pressão 

popular.  

 

4 ASSENTAMENTOS NA BAIXADA FLUMINENSE 

 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) já criou e reconheceu 

mais de nove mil projetos de assentamento em todo o país. A Superintendência Regional do 

Estado do Rio de Janeiro (SR 07) engloba 82 projetos. Dos municípios que compõem a Baixada 

Fluminense, só não existem projetos de assentamento oficiais em Belford Roxo, Mesquita, 

Nilópolis, Queimados e São João de Meriti. Nos demais municípios, existem 25 projetos 

reconhecidos pelo INCRA: Duque de Caxias (4), Itaguaí (3), Japeri (4), Magé (4), Nova Iguaçu 

(4), Paracambi (3) e Seropédica (3). Desses 25, seis são Projetos Integrados de Colonização 

(PICs), criados entre 1930 e 1972; oito são projetos estaduais (PE), sendo três criados nos anos 

1960; e, dentre os outros onze, temos um Projeto de Assentamento Casulo (PCA), um Projeto 

de Assentamento Conjunto (PAC) e um Projeto de Assentamento Municipal (PAM). Estes 

assentamentos somam 37,56 mil hectares, com a presença potencial de 3575 famílias 

agricultoras. A Tabela 1 mostra mais informações sobre estes assentamentos. 

   
Quadro 1: Projetos de Assentamento da Baixada Fluminense. 

Município Assentamento Área (ha) 
Capac. 

famílias 

ha/fa-

mília 

Ato de 

criação 

(ano) 

Obtenção 

(ano) 

Duque de 

Caxias 

PAC Terra Prometida  552,07 61 9,05 2008 2010 

PA Morro Grande  317,80 34 9,35 1989 1989 

PE São Lourenço  90,00 11 8,18 1961 2005 
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PIC Nucleo Colonial Duque de 

Caxias 
540,95 47 11,5 1941 1941 

Itaguaí 

PA União, Terra e Trabalho 163,07 8 20,38 2008 2014 

PIC Nucleo Colonial Santa Cruz 11.021,27 1.135 9,71 1930 1930 

PIC Grande Rio 275,52 122 2,26 1972 1979 

Japeri 

PA Boa Esperança  278,80 52 5,36 1986 1986 

PE Fazenda Normandia  120,03 27 4,44 1960 2003 

PE Pedra Lisa  77,50 26 2,98 1986 1997 

PE São Pedro  1.800,00 98 18,36 1960 2005 

Magé 

PE Fazenda Cachoeira Grande 327,89 156 2,10 1998 2010 

PE Fazenda Pau Grande 112,80 100 1,128 1998 2010 

PA Santa Rosa  372,75 26 14,33 1986 1987 

PE Fazenda Santa Rosa  30,53 11 2,77 1998 2010 

Nova 

Iguaçu 

PAM Marapicu 318,17 92 3,46 2008 2009 

PA São Bernardino 212,00 55 3,85 1987 1991 

PIC Núcleo Colonial São Bento 6.548,87 465 14,08 1963 1968 

PIC Núcleo Colonial Tinguá 2.561,13 182 14,07 1938 1938 

Paracambi 

PA Sabugo  1.386,36 112 12,38 1985 1987 

PE Fazenda Vitoria da União  527,08 84 6,27 1985 1998 

PCA Terra  432,12 20 21,60 2011 2015 

Seropédica 

PA Casas Altas (‘mutirão do 

eldorado’) 
586,92 71 8,26 1992 1993 

PA Moura Costa 271,00 52 5,21 1988 1989 

PIC Santa Alice 8.641,12 528 16,36 1955 1963 

TOTAL  37.565,76 3575 10,5  - - 

Fonte: Autoria própria com informações do INCRA (2021). 

 

Embora não seja oficialmente reconhecido como Assentamento de Reforma Agrária 

(portanto não está presente na Tabela 1), o Assentamento Campo Alegre está incluído nesta 

pesquisa, pois é considerada uma das maiores ocupações de terra já realizadas no estado do Rio 

de Janeiro, e a maior da Baixada Fluminense. A ocupação ocorreu em janeiro de 1984 com 

cerca de 700 pessoas, conforme relembra Bráulio Rodrigues da Silva, uma das principais 

lideranças da ocupação (SILVA, 2008).  
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Muitos dos ocupantes de Campo Alegre já haviam vivenciado experiências de luta pela 

terra em outros municípios da Baixada Fluminense e muitos sobreviviam de serviços 

temporários na metrópole carioca, com pouca ou nenhuma experiência na agricultura. A 

ocupação foi resultado de um processo organizativo prévio, estabelecido entre as lideranças e 

trabalhadores de origem rural e também urbana, resultando numa ação mais rápida do que 

outros processos de ocupação que ocorreram anteriormente na Baixada. A ação em Campo 

Alegre motivou outras ocupações na época, e também despertou a reação violenta de grileiros, 

latifundiários e de agentes do próprio Estado, como foi o caso da invasão da sede da CPT de 

Nova Iguaçu pela Polícia Federal no mesmo ano da ocupação (AMARO JR., 2020).  

A luta pela regularização de Campo Alegre se arrasta por décadas, sendo realizada e 

acompanhada por centenas de famílias que abarcam uma grande diversidade de identidades, 

vivências e experiências. Dentre os diversos episódios dessa luta, vale destacar o levantamento 

de dados dos assentados realizado pelo ITERJ que, segundo um dos responsáveis por questões 

fundiárias do órgão, teve sua documentação “perdida” em 1997 (AMARO JR., 2020). Vale 

destacar ainda os apoios e relações estabelecidas com organizações e movimentos sociais, 

como: a CPT, que é, até hoje, a principal organização que apoia os assentados; e o MST, que 

estabeleceu uma relação próxima com Campo Alegre ainda nos anos 1980, mas não se manteve 

tão próximo nas décadas seguintes. Até hoje, entretanto, Campo Alegre não é oficialmente 

reconhecido como Projeto de Assentamento pelo poder público (AMARO JR., 2020). Mesmo 

assim, centenas de famílias ocupam os lotes projetados e lutam pela sobrevivência, através da 

produção agrícola, da venda de sua força de trabalho, embora a maior parte das famílias 

ocupantes atuais não sejam as mesmas que participaram da ocupação nos anos 1980, conforme 

já atestava Bráulio Silva em 2008 (SILVA, 2008).  

Ainda em 1984, os ocupantes de Campo Alegre construíram a Escola Comunitária 

Limberg, localizada na Regional Acampamento. Em 1987, a escola passou para a 

responsabilidade do município de Nova Iguaçu, que mudou seu nome para Escola 

Municipalizada Campo Alegre, contribuindo para o apagamento da memória de Limberg, 

liderança assassinada em Campo Alegre (FERREIRA, 2020).  

Devido à grande extensão territorial de Campo Alegre, e ao grande número de famílias 

acampadas, a ocupação foi dividida em sete regionais: Marapicu, Mato Grosso, Acampamento, 
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Capoeirão (pertencentes a Nova Iguaçu) e Chapadão, Terra Nova e Fazendinha (pertencentes a 

Queimados). Nestas regionais, havia uma diversidade de situações fundiárias. Por exemplo,  

 

A antiga Fazenda Mato Grosso localizada no (antigo) Distrito de Queimados, 

Município de Nova Iguaçu, foi transformada em loteamento urbano no início dos anos 

50 e, devido à falência do empreendimento o imóvel, praticamente abandonado. No 

decorrer dos anos foi sendo parcialmente grilado por criadores de gado que se diziam 

proprietários, até que a área foi descoberta pelo movimento de ocupação de terras, em 

sua trajetória. (NOVICKI, 1992, p.103 apud AMARO JR., 2020) 

 

A orientação geral, na época da ocupação, era para que fossem formadas associações 

separadas, no sentido de facilitar a organização interna e o encaminhamento de questões 

relacionadas à produção, uso do solo, comercialização, educação e saúde; e também para 

controlar o movimento de ocupação dos lotes, evitando a compra e venda de terrenos e a 

ocupação por pessoas com objetivos distintos aos objetivos coletivos do assentamento. 

Contudo, conforme avalia a agente da CPT Sônia Martins, isso acabou levando a um certo 

isolamento entre os grupos (AMARO JR., 2020).  

Concomitantemente à formação das associações das regionais de Campo Alegre, 

operou-se iniciativas de formação de uma associação geral do assentamento: a primeira delas, 

ainda nos anos 1980, resultou na fundação da UAMCA (União das Associações do Mutirão de 

Campo Alegre); e a segunda, em 2014, resultou na criação da Associação Geral dos 

Agricultores de Campo Alegre, que segue em atividade. Até hoje, contudo, permanecem 

divergências sobre a melhor forma organizativa do Mutirão Campo Alegre – se centralizada ou 

descentralizada (AMARO JR., 2020). 

Mesmo com o impasse em seu processo de regularização fundiária, as famílias 

agricultoras de Campo Alegre se organizaram, desde o princípio, em torno da produção e 

comercialização. Nos primeiros anos da ocupação, na década de 1980, o governo Leonel 

Brizola provia técnicos e maquinários para apoiar a produção, e ainda um caminhão que 

transportava a produção dos assentados e encaminhava-a até o centro de distribuição (AMARO 

JR., 2020). No início da década de 1990 foi fundada a Cooperativa Agrícola Mista da União 

das Associações do Mutirão de Campo Alegre (COUAMCA), a partir de uma articulação com 

a Diocese de Nova Iguaçu e com financiamento da instituição italiana “ACRA”. Neste período, 

“os produtos de todas as regionais de Campo Alegre eram reunidos na COUAMCA para serem 

comercializados na CEASA/RJ e em feiras livres e/ou centros urbanos mais próximos”. Após 

a retirada do apoio financeiro da ACRA e do apoio técnico e logístico do poder público, a 
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COUAMCA faliu, e cada regional passou a comercializar seus produtos de maneira isolada 

(FERREIRA, 2020:96). 

Nos anos 2000, os agricultores e agricultoras de Campo Alegre, Tinguá e Jaceruba se 

articulam e começam a reivindicar um local para comercialização de seus produtos em Nova 

Iguaçu. A mobilização dá resultado, e em 2004 a prefeitura cria o Mercado do Produtor Rural, 

porém num galpão distante do centro da cidade e com pouca movimentação de pessoas. Em 

2006 a prefeitura fecha o Mercado sob justificativa de necessidade de reformas; com a demora 

das obras, e a partir da mobilização das famílias agricultoras, a prefeitura autoriza a instalação 

da Feira da Roça de Nova Iguaçu, na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade (FERREIRA, 

2020). 

Os feirantes, oriundos de Campo Alegre, Tinguá, Jaceruba e outras comunidades rurais 

do município, fundam então a Associação Feira da Roça de Nova Iguaçu (AFERNI). A Feira 

da Roça acontece às quartas e sextas, e os feirantes realizam reuniões mensais no CENFOR 

(Centro de Formação de Líderes da Mitra Diocesana de Nova Iguaçu), onde se localiza também 

uma sala para a Associação. A AFERNI dispõe de um caminhão que recolhe os produtos nas 

áreas dos agricultores que comercializam na feira; tal caminhão, e também as barracas e as 

balanças da feira, foram adquiridos através de um projeto pleiteado pela EMATER de Nova 

Iguaçu junto ao Ministério do Trabalho (FERREIRA, 2020). 

De todas as regionais de Campo Alegre, apenas uma acabou por se oficializar enquanto 

assentamento: o Projeto de Assentamento Municipal (PAM) de Marapicu. Regularizado pela 

prefeitura de Nova Iguaçu em 2008, trata-se de um dos cinco assentamentos municipais de todo 

o Brasil, e o único em todo o Sudeste.  

 

O Mutirão de Marapicu é produto da ocupação das fazendas Boa Vista e da Adutora, 

que faziam parte da área delimitada pelo decreto do governo Brizola de 

desapropriação junto à Região de Campo Alegre no ano de 1984. A ocupação se deu 

no dia 31 de março de 1985, por um conjunto de 110 famílias, que eram um excedente 

de Campo Alegre. Tais ações se deram de maneira pacífica nas fazendas e não 

sofreram perseguições. (TINOCO, 2013 apud AMARO JR., 2020:83) 

 

Marapicu era uma área que pertencia ao antigo BNH (Banco Nacional de Habitação). 

Quando o banco entrou em falência, a Caixa Econômica Federal assumiu o espólio. 

(...) Desde os primeiros dias de negociação pelo título de posse da terra, as relações 

políticas desta regional com o Estado ocorreram de uma forma separada do que 

ocorria em Campo Alegre (...). Sendo uma área federal, o INCRA assumiu a atribuição 

de regularização das terras. (AMARO JR., 2020:81-82) 
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Na década de 1990, houve uma transição de negociações sobre Marapicu, entre o 

INCRA e o ITERJ. Em 1998, foi aprovado 1997 o Plano Diretor de Nova Iguaçu, que 

determinava que o município era considerado 100% urbano, excluindo então as áreas rurais do 

planejamento municipal. Com a mudança da gestão municipal em 2004, passou-se a dar uma 

maior atenção à agricultura e ao atendimento dos interesses dos pequenos produtores de Nova 

Iguaçu, resultando, por exemplo, na criação do CMDR (Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural), e na aprovação de um novo Plano Diretor em 2008, no qual as áreas 

rurais do município voltavam a ter um reconhecimento pelo poder público. A prefeitura de 

Nova Iguaçu assumiu então a responsabilidade em regularizar o assentamento, negociando 

diretamente com a Caixa Econômica e logrando, em 2008, a criação do PAM Marapicu. Os 

desafios enfrentados pelos assentados para permanecer na terra, contudo, ainda se fazem 

presentes (AMARO JR, 2020; FERREIRA, 2020).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa “Agroecologia em Assentamentos da Baixada Fluminense: território e 

resistências camponesas” está em andamento. Este trabalho buscou apresentar dados 

preliminares da pesquisa, oriundos de revisão bibliográfica. Considerou-se importante 

apresentar este trabalho, pelo fato de que há pouco conhecimento, por parte da comunidade 

acadêmica e de toda sociedade brasileira, a respeito da luta pela terra e da existência de 

assentamentos rurais na Baixada Fluminense, região comumente apresentada na grande mídia 

apenas como lócus de pobreza e violência.  

As próximas etapas da pesquisa incluem: a revisão da literatura produzida sobre outros 

assentamentos da Baixada, como o Terra Prometida, em Duque de Caxias; e a identificação e 

sistematização de experiências agroecológicas nestes assentamentos. 

O autor agradece à Associação de Campo Alegre, à CPT, à UFRRJ e à UERJ, pelo apoio 

à realização desta pesquisa.   
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Resumo 

As relações com o ambiente possibilitaram a construção de conhecimentos, os quais foram repassados através das 

gerações e atualizados perante as novas experiências vivenciadas. A vida moderna concentrou as pessoas em 

grandes cidades e distanciou-as de saberes e alimentos tradicionais, logo algumas plantas tiveram seus usos 

diminuídos. Dentre essas plantas, tem-se a vinagreira, espécie domesticada na África e introduzida no Brasil. 

Assim, o estudo teve como objetivo conhecer o saber popular local referente à vinagreira e contribuir para o resgate 

do seu uso. A pesquisa foi realizada durante a 1ª Feira Regional de Agroecologia em Rondonópolis. Os dados 

foram obtidos por meio de entrevista e aplicação de questionário. Após o questionário sementes e folder eram 

doados aos participantes. Todos os entrevistados conheciam pelo menos uma forma de uso. Ao todo foram citados 

13 usos alimentícios e 2 medicinais. Não foram encontrados exemplares da planta e seus subprodutos. Acredita-

se que o diálogo criado durante as entrevistas e as atividades propostas possam ajudar a resgatar o uso da planta. 

 

Palavras-Chave: Hibiscus sabdariffa L; Etnoconhecimento; Alimento Tradicional. 

 

 
Resumen 

Las relaciones con el entorno posibilitaron la construcción de conocimientos, que se transmitieron a través de las 

generaciónes y se actualizaron a la luz de nuevas experiencias. La vida moderna concentró a las personas en las 

grandes ciudades y las alejó del conocimiento y los alimentos tradicionales, por lo que algunas plantas vieron 

disminuido su uso. Entre estas plantas, se encuentra la flor de jamaica una especie domesticada en África e 

introducida en Brasil. Así, el estudio tuvo como objetivo conocer el conocimiento popular local sobre la flor de 

jamaica y contribuir a la recuperación de su uso. La investigación se llevó a cabo durante la 1ª Feria Regional de 
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Agroecología en Rondonópolis. Los datos se obtuvieron mediante entrevistas y aplicación de cuestionarios. 

Después del cuestionario, se donaron semillas y carpeta a los participantes. Todos los encuestados conocían al 

menos una forma de usarla. Se mencionaron 13 usos alimenticios y 2 medicinales. No se encontraron ejemplares 

de la planta y sus subproductos. Se cree que el diálogo creado durante las entrevistas y las actividades propuestas 

puede ayudar a recuperar el uso de la planta. 

 

Palabras Clave: Hibiscus sabdariffa L.; Etnoconocimiento; Alimento tradicional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A estrutura vertical caracterizada pelas relações entre homem e mundo possibilitou à 

humanidade a construção de conhecimentos e suas diferentes identidades culturais, as quais se 

prolongaram ao longo da história por meio da estrutura horizontal, comunicação repassada entre 

pessoas de geração a geração (NICOL, 1965 apud FREIRE, 83).  Os povos indígenas, por meio 

das relações com o ambiente, criam situações de aprendizagem e através da convivência entre 

jovens e anciões esse conhecimento construído é transmitido mediante contos, mitos e histórias 

(JANUÁRIO e GUARIM NETO, 2013). No entanto, é importante frisar que esse saber 

tradicional não é estático, pois, como explicado anteriormente, essa constante relação homem-

mundo, possibilita novas experiências, de modo que o conhecimento vai se construindo 

constantemente, nesse sentido, o saber local pode ser compreendido como “uma ciência viva, 

que experimenta, inova, pesquisa, não um simples repositório de conhecimentos” (CUNHA, 

1999, p. 15, apud JANUÁRIO e GUARIM NETO, 2013).   Atualmente, devido à adoção à vida 

moderna, as pessoas estão cada vez mais distantes da natureza, por conseguinte, esses 

conhecimentos estão sendo deixados de lado (JANUÁRIO e GUARIM NETO, 2013). Neste 

cenário, encontram-se os alimentos tradicionais, onde a produção e o conhecimento herdado de 

seus antepassados se encontram hoje quase que exclusivamente sob os cuidados de agricultores 

familiares, principalmente em comunidades tradicionais. Nesses locais, a produção desses 

alimentos ocorre principalmente para auxiliar na alimentação da própria família (BRASIL, 

2010). Por não possuírem uma cadeia produtiva estruturada, poucas pesquisas são produzidas 

sobre esses alimentos, dessa forma, muitos alimentos tradicionais como o jacatupé, ariá e 

mangarito, são praticamente desconhecidos nos dias atuais.   

Neste contexto, a etnobotânica surge como uma ferramenta essencial para o resgate de 

conhecimentos tradicionais, visto que essa ciência estuda as relações das pessoas com as plantas 

que as circundam, possibilita a “valorização e entendimento sobre as dinâmicas do 
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conhecimento tradicional a respeito da flora” (CEE, 2007). Dessa forma, o presente trabalho 

teve como objetivo estudar o saber local referente à vinagreira (Hibiscus sabdariffa L.), planta 

que foi domesticada no continente africano por volta de 6.000 anos atrás (ORGANIZAÇÃO 

PARA A ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA, 2021) e trazida ao Brasil pelos africanos no 

período colonial (BRASIL, 2010). Espera-se que este trabalho venha a contribuir para o 

entendimento sobre o cenário atual dessa planta e contribuir para o resgate do seu uso, pois 

apesar de não ser nativa ocorre espontaneamente em áreas urbanas e rurais da região estudada. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O questionário foi confeccionado com técnicas de entrevista semiestruturada e 

projetiva, ambas muito utilizadas em ciências sociais (BONI e QUARESMA, 2005). O estudo 

foi realizado na segunda quinzena de julho/2016, durante a I Feira Regional de Agroecologia 

em Rondonópolis, Mato Grosso. Caracterizou-se como uma pesquisa exploratória por meio de 

visita in loco e aplicação de questionário. Antes da aplicação do questionário, apresentava-se 

um ramo de vinagreira (Hibiscus sabdariffa L.) aos entrevistados e realizava-se duas perguntas: 

“você conhece esta planta?” e “sabia que ela é comestível?”.  Dessa forma, foram entrevistadas 

14 pessoas, entre elas, assentados, acampados, tradicionais, outros moradores de localidades 

rurais e um feirante não produtor rural. Ao final da entrevista foi entregue a cada entrevistado 

um pacote de sementes de vinagreira e um folder informativo contendo uma breve descrição da 

planta quanto a sua importância nutricional, informações agronômicas e formas de preparo.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os entrevistados eram residentes de cinco municípios, todos pertencentes ao estado de 

Mato Grosso: Guiratinga, Juscimeira, Pedra Preta, Rondonópolis e São José do Povo. A seguir 

(Tabelas 01, 02, 03) apresenta-se uma caracterização das pessoas que foram entrevistadas 

durante a pesquisa. 

 

Tabela 1: Descrição dos dados obtidos referentes à caracterização do produtor. 
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Municípios 
Assentad

o 

Acampad

o 

Tradiciona

l 
Outro Total 

Guiratinga 1 - - 1 2 

Juscimeira 1 - - - 1 

Pedra Preta 4 - 1 - 5 

Rondonópolis 1 - - 3 4 

São José do 

Povo 
1 1 - - 2 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 2: Distribuição etária dos entrevistados. 

Idade 26 32 36 37 38 44 45 46 54 57 60 61 68 

Entrevistados 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Média = 45 anos, mediana = 44,5 anos e desvio padrão = 13,4 anos 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 3:  

Município Origem Número de 

entrevistados 

Guiratinga Assentamento Salete Strozak 2 

Juscimeira Assentamento PA 17 de Março 1 

Pedra Preta Comunidade Tradicional Sítio Ouro 

Verde 

1 

Pedra Preta Assentamento Banco da Terra 2 

Pedra Preta Assentamento PA Furnas 1 

Pedra Preta Assentamento Frei Servácio 1 

Rondonópolis Gleba Dom Bosco 1 

Rondonópolis Assentamento Banco da Terra 1 

Rondonópolis Sitiante (Bairro não informado) 1 

Rondonópolis Feirante (não produtor) 1 
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São José do 

Povo 

Assentamento Sandrini 1 

São José do 

Povo 

Acampamento  1 

Fonte: Autoria própria 

 

Conforme apresentado pela tabela 02, percebe-se a importância das feiras de produtores 

rurais para gerar ocupação para adultos na meia idade e terceira idade, visto que metade das 

pessoas entrevistadas se encontravam com idade superior aos 44 anos. Ainda quanto a 

importância das feiras destaca-se o grande número de pessoas que se deslocaram de outros 

municípios para poder participar desse evento. Dessa forma, apesar de o levantamento 

econômico não fazer parte desse estudo, pode-se notar, ou inferir, a importância que essas feiras 

possuem para a renda de muitas famílias. Conforme apresenta Pereira et al. (2010) que ao 

estudar a importância das feiras para a renda de agricultores familiares, encontrou que para 63% 

dos entrevistados a feira contribui para o total da renda (27%), metade da renda (27%) e quase 

toda a renda (9%).  

Quanto à variação do nome no país, Brasil (2010), traz os seguintes nomes populares 

para o Hibiscus sabdariffa L.: vinagreira, rosela, quiabo-azedo, azedinha e quiabo-de-angola. 

Kinupp e Lorenzi (2014) além dos citados anteriormente, trazem: hibisco, groselha, groselheira 

e caruru-azedo. Na presente pesquisa, durante a aplicação do questionário, foram citados: 

azedinha, cuxá, vinagreira, vinagrinho, chá da Índia, hibisco, vinagrete, groselha e quiabo 

japonês. Importante destacar, como apresentou uma entrevistada de origem maranhense, cuxá 

é o nome para o prato (arroz de cuxá), a planta se chama vinagreira. A frequência de aparição 

dos nomes no questionário ocorreu como apresenta a Figura 1. 

 

Figura 1: Percentual de aparição dos nomes populares nas entrevistas. 
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Fonte: Autores 

 

Devido a essa amplitude que foi encontrada na denominação da planta, a qual já foi 

percebida em estudos anteriores ainda não publicados, acredita-se que a entrevista projetiva foi 

de grande importância, pois permitiu uma coleta de informação de melhor qualidade, visto que 

a partir da visualização da planta, os entrevistados buscaram em suas memórias relações 

vivenciadas com a planta em estudo e se evitou a coleta de informações sobre outras plantas 

que poderiam ter nomes similares.     

Referente ao uso culinário da vinagreira, apareceram como respostas as seguintes 

formas de apresentação: in natura, conserva, bebidas, doces e preparos ao fogo. Uma 

entrevistada (61 anos) de Rondonópolis, mas de origem maranhense, apresentou usos culinário 

como: salada com os brotos, arroz de cuxá e folhas cozidas com carne.  Outra pessoa (32 anos) 

que nasceu e vive em Pedra Preta – MT informou preparos como: chá, suco, arroz branco cozido 

com os cálices da vinagreira, consumo do cálice in natura com sal e pimenta do reino.  O cálice 

consumido in natura com sal apareceu como resposta em outros dois questionários, por uma 

assentada (68 anos) de São José do Povo, nascida em Ourinhos – SP, a qual conheceu a planta 

após mudar-se para o estado de Mato Grosso e para uma acampada (44 anos) de São José do 

Povo - MT, oriunda de Riacho de Santana – BA. Essa última entrevistada, disse conhecer o 

preparo em forma de conserva com gengibre e rabanete, esse preparo era muito praticado por 

seu pai, que aprendeu a receita com japoneses durante a época em que viveu no estado de São 

Paulo. Quanto a esse último relato apresentado, segundo Bertolino (2013) quando os primeiros 

japoneses desembarcaram no Brasil, não encontraram os ingredientes típicos para o preparo de 

suas receitas tradicionais, entre eles o umê (pequena ameixa), essa fruta de sabor azedo era 

utilizada para o preparo do umeboshi (conserva com sal). Desse modo, os japoneses passaram 
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a utilizar a vinagreira como substituinte ao umê, a qual preparada com vinagreira chama-se: 

hana ume.  

Para o restante dos entrevistados (9 pessoas), apareceram usos como: chá (02 pessoas), 

in natura (05 pessoas) e chá e in natura (02 pessoas).  

Apenas uma pessoa conhecia a planta, mas não sabia sobre a possibilidade de seu uso 

como alimento, essa entrevistada nascida em Cascavel - PR e residente em Guiratinga – MT, 

comentou ter escutado sobre a possibilidade de se fazer vinagre a partir da vinagreira, no 

entanto, não tinha certeza se isso era realmente possível. Confirmou-se essa possibilidade, visto 

que o vinagre de Hibiscus sabdariffa L., pode ser fabricado a partir dos cálices (VIZZOTTO e 

PEREIRA, 2010; CHANG et al., 2003 apud RIBEIRO et al., 2014), ou produzido a partir das 

folhas (MACHADO, 1990 apud RAMOS, 2008).  

Para uso medicinal a resposta mais frequente foi quanto ao emagrecimento, quatro 

entrevistados sabiam sobre o uso do chá para auxiliar no emagrecimento. Dois desses 

entrevistados afirmaram consumir o chá frequentemente para esse fim. Uma entrevistada (57 

anos) de Guiratinga, nascida em Poxoréo – MT, comentou que em sua infância ela comia as 

“flores” (cálice) in natura, mas seus avós falavam para não comer muito porque emagrecia. 

Nesse contexto, em um estudo etnobotânico que visou identificar as plantas comercializadas 

como emagrecedoras na região metropolitana de Buenos Aires, Arenas et al. (2015) 

encontraram entre as respostas o Hibiscus sabdariffa L. como planta utilizada para auxiliar na 

perda de peso. Em outro estudo etnobotânico que visou estudar a ação de plantas no controle 

da obesidade, Teixeira et al. (2014) mostraram que em Cuiabá - MT, cálices de Hibiscus 

sabdariffa L. podem ser encontrados comercializados em bancas de raizeiros segundo a 

pesquisa, os cálices preparados a partir de infusão, auxiliariam no emagrecimento. Alarcon-

Aguilar et al. (2007) apud Carvalho et al. (2014) apresentaram resultados significativos na 

redução da massa corpórea de ratos obesos, por meio de tratamento com extrato aquoso de 

cálices de Hibiscus sabdariffa L. Contudo, segundo o manual elaborado por Brasil e 

Universidade Federal de Minas Gerais (2016) a perda de massa proporcionada pelo consumo 

do chá de hibisco é atribuída a sua ação diurética, pois esse auxilia na redução da retenção 

hídrica. Sendo assim, o chá não atua efetivamente no emagrecimento, pois para isso seria 

necessário à redução de gordura corporal.  
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Quanto à importância nutricional, não foram obtidas muitas respostas na feira, apenas a 

entrevistada de origem maranhense citou que a planta “possui muito ferro, dizem que cura 

anemia”. Nesse sentido, Chang et al. (2003) apud Ribeiro et al. (2014), apontam a vinagreira 

como uma importante fonte de ferro. Freitas et al. (2013), por meio de avaliação fitoquímica, 

encontraram teores significativos de ferro no caule e folhas de vinagreira. Os teores de ferro 

encontrado se mostraram a uma taxa superior a média dos vegetais, no qual “o consumo de 100 

g da folha representa a ingestão de 56,14 % das necessidades diárias desse mineral” 

(MARTINS, 1990 apud FREITAS, et al., 2013, p. 70).     

Quanto ao combate da anemia, é importante a ingestão de um alimento que possua boa 

quantidade de ferro junto com outro alimento com bons teores de vitamina C, pois essa vitamina 

promove a absorção do ferro. Nesse sentido, por meio de diferentes preparos e apresentações, 

a vinagreira apresentou bons teores de vitamina C, quando comparado à exigência diária desse 

nutriente (ROSA, 2013).  Sáyago-Ayerdi e Goñi (2010) apresentam a vinagreira como uma 

importante fonte de vitamina C, no qual o teor encontrado dessa vitamina nos cálices variou de 

54,8 a 67 (mg/100g de matéria seca). Cid-Ortega e Guerrero-Beltrán (2012) apresentam teores 

de vitamina C que podem chegar a 63,5 (mg/100g) em cálices vermelhos.  

Dentre as pessoas que conheciam a planta e sabiam sobre a possibilidade de seu uso 

como alimento, 41,7% disseram ter aprendido a consumi-la com amigos na infância e 58,3% 

responderam ter aprendido a consumi-la com seus pais ou avós.  

Outras pesquisas que estudaram os conhecimentos tradicionais e locais também 

apresentaram as relações familiares como a principal forma de aquisição desses saberes, os 

quais são adquiridos por meio da observação, atividades interativas em família, oralidade e 

prática diária (ZUCHIWSCHI et. al., 2010; SANTOS, M., et. al., 2014; SANTOS, K., et. al., 

2015). 

Em relação as possibilidades de uso, apesar de a vinagreira ser uma planta espontânea 

em muitos quintais e roças rurais da região, nota-se que grande parte dos entrevistados 

conheciam apenas um único uso para a planta e que para a maioria essas relações ocorreram no 

passado. De modo geral, com base nessa visita a feira e outras experiências publicadas e ainda 

não publicadas, percebe-se que a vinagreira é subutilizada na região, muitas vezes vista como 

invasora indesejada em pastagens. Contudo, é importante destacar a amplitude de 

possibilidades de uso que a planta possui, conforme se apresenta no quadro a seguir. 
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Quadro 1: Possibilidades de usos a partir da vinagreira (Hibiscus sabdariffa L.). 

Órgão Alimento Medicina tradicional Outros 

 

 

Cálices 

Sucos, chás, bebidas 

fermentadas, confeitos, 

sorvetes, geleias, bolos, 

pudins, agente corante e 

aromatizante. 

Diurético, colerético, 

febrífugo, hipotensor, 

tratamento de doenças 

cardíacas e nervosas, dores 

de garganta e tosse. 

 

 

- 

 

 

Folhas 

Consumidas cruas ou secas, 

cozidas com cebola e 

amendoim ou utilizadas como 

folhosa em saladas. 

Diurético, colerético, 

febrífugo, hipotensor, tratar 

feridas externas e abscessos. 

Forragem para animal. 

 

 

Sementes 

Consumidas assadas ou 

moídas, utilizadas em sopas, 

molhos, substitutas do café e 

para extração de óleo. 

Aliviar a dor na micção e 

indigestão, melhorar ou 

induzir a lactação 

Alimentação de aves e ovinos e, 

gados e pintos (resíduos da 

extração do óleo). Esfoliantes e 

sabonetes (óleo das sementes). 

Fonte: Confeccionado com base em DA-COSTA-ROCHA et al. (2014). 

 

Um cenário muito comum nas propriedades rurais familiares é a criação de animais para 

o autoconsumo de sua carne, ou de seus produtos derivados. Dessa forma, destaca-se o uso da 

vinagreira para alimentação animal, a qual pode ser utilizada como forrageira (Quadro 1). Sabe-

se que em algumas regiões do continente africano, a parte não consumida pelos humanos (talos 

mais lenhosos) é destinada a alimentação animal (ORGANIZAÇÃO PARA A 

ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA, 2021).  Outros estudos mostraram que a farinha de 

sementes, a qual é obtida em grande quantidade na planta, quando misturada à ração, melhora 

a qualidade da carne de ovinos (ELAMIN et al., 2012) e que a mistura de cálice a 1% na dieta 

de tilápias do nilo proporciona maior resistência imunológica dos peixes (MESALLAMY et 

al., 2016). 

Sendo assim, a alimentação animal, surge como uma opção de uso para aquelas pessoas 

que não possuem o hábito de se alimentar com essa planta e que não possuem mão de obra 

disponível, ou infraestrutura para realizar o processamento da vinagreira. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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A pesquisa apontou que a vinagreira é uma planta conhecida pela população estudada, 

pois todos os entrevistados a conheciam e sabiam sobre a possibilidade de pelo menos um uso. 

No entanto, conhecida localmente, principalmente, pelo nome de azedinha. Ao total foram 

citados 15 usos para a vinagreira, divididos em 13 usos alimentícios e 2 usos medicinais, sendo 

o consumo in natura a forma de utilização de maior frequência.  

Apesar de todos os entrevistados conhecerem a planta e pelo menos uma forma de uso, 

exemplares da planta e seus subprodutos não foram encontrados para comercialização na feira. 

Dessa forma, o diálogo realizado durante a entrevista, o qual valorizou os conhecimentos 

trocados e a distribuição de sementes e folders informativos pode ser uma forma de contribuir 

com o resgate dessa planta, visto que durante a entrevista, além da coleta de informações, 

buscou-se apresentar a planta como uma alternativa para a geração de renda e autoconsumo 

para a família; cenário que já ocorre com agricultores familiares nas proximidades de Campo 

Grande – MS, onde a comercialização de cálices de vinagreira tem-se mostrado uma boa 

alternativa para diversificação para a renda das famílias (G1, 2015) e que apresenta potencial 

para comercialização em Rondonópolis – MT, como apresentou Cândido et. al., (2017) que 

mostraram uma aprovação de mais 90% quanto a aceitação das folhas de vinagreiras 

consumidas in natura apresentadas na forma de salada no restaurante universitário da 

Universidade Federal de Rondonópolis. Espera-se que além dos saberes trocados, a distribuição 

de sementes e folders informativos possam contribuir para o aparecimento da vinagreira e seus 

subprodutos nas próximas edições da feira e outras feiras-livres que são realizadas no 

município. 
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Resumo 

O presente trabalho aborda uma parcela das atividades desenvolvidas no projeto NEA - Núcleo de Estudos e 

Capacitação Sociotécnica em Agroecologia nos Territórios Faxinalenses, projeto de ensino, pesquisa e extensão 

coordenado pelo Grupo de Pesquisa Interconexões, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O objetivo 

principal é promover a capacitação sociotécnica de comunidades rurais tradicionais faxinalenses do Centro Sul 

paranaense, com base em princípios e práticas da agroecologia. Nesses territórios, foram instituídas Unidades de 

Referências (URs), onde o projeto atua, que são propriedades de agricultores que residem em territórios 

faxinalenses, e já desenvolvem a agroecologia, em toda a área ou de maneira parcial, sendo que nesse caso estão 

interessados em realizar a transição agroecológica. Estas comunidades são o Faxinal Charqueada dos Betim, 

município de Imbaú, Sete Saltos de Cima, município de Ponta Grossa, e Faxinal dos Galvão e Cachoeirinha, ambos 

no município de Imbituva. Os resultados do projeto são parciais, sendo que os parceiros das URs já encontram-se 

em fase de produção e comercialização de seus produtos, que são desenvolvidos de forma agroecológica. 
 

Palavras-Chave: transição agroecológica; comunidades faxinais; territorialização de projetos agroecológicos. 

 

 
Resumen 

Este trabajo aborda una parte de las actividades desarrolladas en el proyecto NEA - Centro de Estudios y Formación 

Sociotécnica en Agroecología en los Territorios Faxinalenses, un proyecto de docencia, investigación y extensión 

coordinado por el Grupo de Investigación de Interconexiones, en la Universidad Estatal de Ponta Grossa (UEPG). 

El objetivo principal es promover la formación socio-técnica de las comunidades rurales tradicionales de 

Faxinalense en el Centro del Sur de Paraná, con base en los principios y prácticas de la agroecología. En estos 

territorios se establecieron Unidades de Referencia (RU), donde opera el proyecto, que son propiedades de 

agricultores que residen en territorios Faxinalenses, y que ya están desarrollando agroecología, en toda el área o 

en parte, en cuyo caso están interesados en llevar fuera de la transición agroecológica. Estas comunidades son 

Faxinal Charqueada dos Betim, en el municipio de Imbaú, Sete Saltos de Cima, en el municipio de Ponta Grossa, 

y Faxinal dos Galvão y Cachoeirinha, ambos en el municipio de Imbituva. Los resultados del proyecto son 

parciales, ya que los socios de la UR ya se encuentran en la fase de producción y comercialización de sus productos, 

los cuales se desarrollan de manera agroecológica. 
 

Palabras Clave: transición agroecológica; comunidades faxinais; territorialización de proyectos agroecológicos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

PROJETO NEA: 

 

O presente trabalho aborda o desenvolvimento teórico e uma parcela das atividades 

desenvolvidas no projeto NEA - Núcleo de Estudos e Capacitação Sociotécnica em 

Agroecologia nos Territórios Faxinalenses, projeto de ensino, pesquisa e extensão coordenado 

pelo Grupo de Pesquisa Interconexões, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), que 

tem como objetivo principal promover a capacitação sociotécnica de comunidades rurais 

tradicionais faxinalenses do Centro Sul paranaense, com base em princípios e práticas da 

agroecologia. 

Nesses territórios, foram instituídas Unidades de Referências (URs), onde o projeto 

atua, que são propriedades de agricultores que residem em territórios faxinalenses, e já 

desenvolvem a agroecologia, em toda a área ou de maneira parcial. Estas comunidades são o 

Faxinal Charqueada dos Betim, município de Imbaú, Sete Saltos de Cima, município de Ponta 

Grossa, e Faxinal dos Galvão e Cachoeirinha, ambos no município de Imbituva. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

A territorialização do projeto ocorre em áreas de faxinal do Estado do Paraná, 

importante comunidade tradicional que tem como principal característica o uso coletivo do 

território, onde se desenvolvem a criação à solta de animais, o extrativismos de baixo impacto 

e o manejo sustentável da floresta. As relações que as comunidades tradicionais, e por 

conseguinte os faxinalenses possuem com a natureza, é antagônica ao agronegócio, atividade 

essa que vê na natureza um valor de troca, a qual visa apenas o lucro. 

Os saberes e práticas tradicionais dos faxinalenses são análogos com as práticas 

agroecológicas, onde esses são associados aos tempos da natureza. Esses sujeitos mantém de 

longa data as suas práticas, mesmo com intensas pressões materializadas pelo agronegócio, 

onde no Paraná ocorre de maneira mais intensa com plantios de soja, fumo e os reflorestamentos 

com árvores exóticas, que ocupam grandes áreas, inclusive os territórios tradicionais ou suas 

vizinhanças. 
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O projeto tem na agroecologia um modelo alternativo frente ao capital, dentro de uma 

visão bastante ampla, seja relacionada as relações de trabalho, a sustentabilidade, a segurança 

alimentar e o desenvolvimento local, que estão associados aos saberes e práticas tradicionais 

dos faxinalenses. As etapas do projeto consistem em i) levantamento das potencialidades e 

intensões nas URs; ii) capacitações sociotécnica; iii) dias de campo; iv) criação de um selo 

agroecológico; e, v) feiras agroecológicas. 

Toda essa proposta tem como objetivo maior a autonomia socioambiental dos sujeitos 

agroecológicos, sendo uma alternativa ao desenvolvimento econômico, pois o capitalismo, e 

em sua atual fase perversa neoliberal, tem se mostrado excludente para boa parte da população, 

sobretudo quando pensamos em populações rurais. Projetos que possuem parcerias se mostram 

muito viáveis, sobretudo aqueles onde as demandas partem das próprias comunidades 

envolvidas, e portanto com o esforço desses agentes, instituições de ensino e pesquisa e o poder 

público, trilham um caminho em busca dessas alternativas ao desenvolvimento econômico. 

Para D. Floriani e N. Floriani (2020, p. 3) as estratégias em direção a autonomia 

socioambiental passam por “identificar as respostas que os atores comunitários agenciam, pela 

mobilização de recursos de diversos tipos (capacidade de organização ecossistêmica, de 

participação política, gestão do território, e projeto identitário), e pelas decorrentes tensões e os 

conflitos existentes.” A proposta colocada pelos autores tratam justamente de comunidades que 

estão em áreas de conflitos, transição e coexistência com os sistemas hegemônicos, sendo o 

mesmo sistema que não é capaz de proporcionar boas condições para esses sujeitos que vivem 

a sua margem. 

Ainda para os referidos autores, a autonomia socioambiental é entendida como 

alternativas ao desenvolvimento, a busca por outras racionalidades onde essas sobreponham-se 

ou então coexistam com a atualmente vigente, onde a tão almejada busca pela autonomia 

socioambiental perpassa por uma série de questões, que envolvem a ressignificação das 

condições identitárias, culturais e políticas (D. FLORIANI; N. FLORIANI, 2020). Para Saquet 

et al, 2010, p. 240 – 241. 

 
a sustentabilidade é pensada para além da proteção da natureza, incorporando o 

território, ou seja, a sustentabilidade política, econômica, cultural e ambiental. A 

natureza é um patrimônio territorial e precisa ser gerida pela sociedade local articulada 

a outros grupos sociais, com capacidade de autogestão, valorizando a natureza, a ajuda 

mútua, o pequeno comércio, a autonomia, o trabalho manual do agricultor, os saberes 
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populares, a cooperação, os marginalizados, o patrimônio cultural identitário, a 

biodiversidade, as microempresas, enfim, a vida. 

 

 

3 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

 

Como o projeto encontra-se em andamento, os resultados são parciais, sendo que todos 

os parceiros encontram-se em fase de produção. O fomento que o projeto contou, conseguiu 

viabilizar uma parte das necessidades das URs, verba essa destinada a capital de custeio e 

materiais. 

A UR Faxinal Charqueada dos Betim, era onde o parceiro se encontrava em fase mais 

inicial em relação aos aspectos agroecológicos, pois desenvolvia atividades de apicultura e tinha 

na meliponicultura um lazer. No projeto, foi construída uma pequena oficina, sendo portanto 

possível ampliar o meliponário, com a construção de novas caixas-colméia, caixas-iscas e a 

aquisição de novas espécies. Já a UR Sete Saltos de Cima, era onde o estágio encontrava-se em 

fase mais adiantada, pois toda a produção já ocorria de maneira agroecológica, e com o projeto 

foi possível adquirir novas ferramentas e diversificar ainda mais a produção, tendo como carro 

chefe a produção de olerícolas. 

As duas UR localizadas no município de Imbituva apresentam características 

diversificadas, sendo que na UR Faxinal dos Galvão o principal produção estava relacionada 

ao leite, agora em fase de transição agroecológica, e também ocorrendo uma diversificação, 

com a construção de uma mandala agroecológica e o desenvolvimento da meliponicultura. E 

na UR Cachoeirinha a produção é de morangos, encontra-se em plena fase de transição visando 

a agroecologia. 

O envolvimento dos parceiro das URs está sendo fundamental para o desenvolvimento 

do projeto, que tem apresentado bons resultados, tanto na produção como na comercialização 

de seus produtos. Devido a situação sanitária atual, algumas atividades foram e estão sendo 

adiadas, como os dias de campo, as capacitações e as feiras agroecológicas, onde esperamos 

que em um futuro muito próximo a situação se normalize. 

 

4 AGRADECIMENTOS 
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Para tanto, a criação deste NEA, coordenado pelo grupo de Pesquisa Interconexões (UEPG), 

conta com o financiamento do CNPq e a colaboração de diversas entidades que se somam a 

ação: CASLA, COODESAFI, UEPG, IFPR, IEP, ASAECO, Prefeitura Municipal de Imbituva, 

Prefeitura Municipal de Rebouças, Prefeitura Municipal de Imbaú, NEA – Juçara (UFPR-

Litoral) e MADE-UFPR.  
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Resumo 

Memórias são a base construtora da identidade e de consciências (individual e/ou coletiva); possui diferentes tipos 

(natural, mítica, artificial, social, construída, etc.), que se constroem a partir de fatos, narrativas, processos 

históricos ou símbolos. No Sul da Bahia, as memórias de trabalhadores e trabalhadoras rurais ligados a movimentos 

sociais e associações, representam uma parte importante do contexto sociocultural no qual a região foi construída, 

e auxilia na compreensão de como estes sujeitos organizam ações políticas frente às experiências de violência e 

marginalização de seus núcleos sociopolíticos. Com a metodologia em História Oral e a técnica história de vida, 

os colaboradores desse artigo contaram sobre sua infância, adolescência e fase adulta em meio aos conflitos por 

terra na região Sul da Bahia. Durante esse processo, algumas memórias traumáticas emergiram das narrativas, 

contribuindo para a (re) construção da história sobre o declínio do cacau no Sul da Bahia após a vassoura de bruxa, 

e a ascensão da cacauicultura voltada à produção de cacau de qualidade. Esse trabalho de pesquisa apresentou uma 

contextualização diferente sobre o que foi vivido por alguns grupos sociais, já que leva em consideração a 

perspectiva de diferentes sujeitos e suas distintas colaborações para a luta. Apresenta relatos de violência e da 

vandalização desses grupos, mas representa a transformação desses em meio a construção de uma nova realidade 

social, política e cultural do Sul da Bahia. Vale ressaltar que este trabalho compõe uma parte da pesquisa de 

doutorado da autora. 

 

Palavras-Chave: Movimentos Sociais; Sul da Bahia; Conflitos. 

 

 
Resumen 

Los recuerdos son los componentes básicos de la identidad y las conciencias (individuales y / o colectivas); tiene 

diferentes tipos (natural, mítico, artificial, social, construido, etc.), que se construye a partir de hechos, narrativas, 

procesos históricos o símbolos. En el sur de Bahía, la memoria de los trabajadores rurales vinculados a 

movimientos sociales y asociaciones, representan una parte importante del contexto sociocultural en el que se 

construyó la región, y ayudan a comprender cómo estos sujetos organizan acciones políticas frente a las 

experiencias de violencia y marginación de sus habitantes. núcleos sociopolíticos. Utilizando la metodología de 

Historia Oral y la técnica de historias de vida, los colaboradores de este artículo contaron su infancia, adolescencia 

y edad adulta en medio de conflictos por la tierra en la región sur de Bahía. Durante este proceso, algunos recuerdos 

traumáticos surgieron de las narrativas, contribuyendo a la (re)construcción de la historia sobre el declive del cacao 

en el sur de Bahía después de la escoba de bruja y el auge del cultivo del cacao destinado a producir cacao de 

calidad. Este trabajo de investigación presentó un contexto diferente de lo vivido por algunos grupos sociales, ya 

que toma en cuenta la perspectiva de diferentes sujetos y sus diferentes colaboraciones para la lucha. Presenta 

denuncias de violencia y vandalismo de estos grupos, pero representa su transformación en medio de la 

construcción de una nueva realidad social, política y cultural en el sur de Bahía. Cabe destacar que este trabajo 

forma parte de la investigación doctoral del autor. 

 

Palabras Clave: Movimientos sociales; Sur de Bahía; Conflictos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Memórias representam uma condição necessária para a recordação e para o 

reconhecimento das lembranças. As contribuições teóricas do pensamento platônico e 

aristotélico às discussões sobre memórias, fazem parte do marco teórico conceitual das 

pesquisas sobre o tema. Muitos pesquisadores, tais como Pierre Nora, Paul Ricoeur e Maurice 

Halbwachs, criaram hipóteses, conceitos e definições sobre as memórias; e contribuíram para 

o desenvolvimento de pesquisas nesse campo de estudo. 

Devido ao seu potencial democrático de informar, as memórias passaram a ser uma 

importante ferramenta para a construção do processo de reconhecimento. Atributo de atividade 

natural, espontânea e seletiva, a memória é desinteressada; no entanto, muda de acordo com 

quem a estabelece e pode configurar um veículo de poder, sendo capaz de omitir e construir 

passados alternativos, criados com o intuito de preservar uma memória oficial, que na maioria 

das vezes, representa aspectos sociais, políticos e culturais diferente do vivido no cotidiano de 

determinados grupos sociais, tais como movimentos sociais, indígenas, quilombolas, ciganos, 

campesinos, entre outros. 

De acordo com Dores (1999) no que se refere à reconstrução da memória a partir de 

grupos informais (associações tribais, entidades não governamentais, grupos camponeses, etc.), 

seu enquadramento se faz no controle das testemunhas, desse modo, criando testemunhas 

autorizadas, sóbrias e confiáveis. No Sul da Bahia, grupos com diferenças culturais e étnicas 

representam a diversidade social que o território abriga. Movimentos sociais como o 

Movimento de Luta pela Terra (MLT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), assim como grupos sem bandeira representados por associações de trabalhadores rurais 

e pequenos agricultores, são importantes marcos sociais da memória dessa região.  

A importância do contexto social, político, cultural e ambiental que representa o Sul da 

Bahia pode ser lido em muitas obras de memorialistas regionais, tal como Adonias Filho, e 

também nos textos dos escritores Jorge Amado e Euclides Neto, os quais, representam em meio 

a narrativas e descrições, o período histórico sobre o desenvolvimento dessa região e suas 

comunidades. Em contrapartida, o registro oral dos trabalhadores e trabalhadoras que 

construíram ações de ocupação e reflorestamento após a vassoura de bruxa (doença fúngica que 
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provoca morte dos pés de cacau) em fazendas de cacau, foi, por vezes, silenciado devido a 

vulnerabilização desses grupos frente a dominação política local por grandes latifundiários. 

A narrativa oral de alguns colaboradores e a pesquisa documental em repositórios 

virtuais, permitiram (re)construir uma parte importante do período em que a vassoura de bruxa 

devastou grandes latifúndios de cacau, e contribuiu para a ascendência da violência entre 

cacauicutores e trabalhadores sem teto e sem-terra. Cada colaborador, narrou suas memórias e 

experiências sobre os momentos de conflito gerados pelas ocupações dos grandes latifúndios 

de cacau, devastados pela doença que ficou conhecida como vassoura de bruxa na região de 

Ilhéus-Itabuna.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Utilizando a História Oral como procedimento de pesquisa, por considerar este um 

caminho para produção de conhecimento que traz ensinamentos sobre a época enfocada pelo 

depoimento (tempo passado) e sobre a época na qual o depoimento foi produzido (tempo 

presente), selecionou-se a técnica história de vida já que a narrativa foi considerada como uma 

perspectiva teórico-documental relevante à investigação social. O repositório virtual de 

pesquisa Hemeroteca Digital, foi utilizado como fonte documental auxiliar para a compreensão 

da conjuntura social e política que os conflitos narrados significaram na construção das lutas 

sociais na Região Imediata de Ilhéus-Itabuna. 

Os relatos orais como fragmentos de memória, foram a forma com que os colaboradores 

deste trabalho narraram suas trajetórias. Cada relato foi transcrito e analisado considerando o 

valor, a importância e as experiências de cada indivíduo enquanto parte necessária à 

compreensão do espaço construído após a decadência da cacauicultura, e do tempo em que a 

violência era a única realidade dessas lutas. De acordo com Portelli (1997), a essencialidade do 

narrador é salientada pelo fato da História Oral dizer versões do passado, ou seja, à memória. 

Com aprovação do CEP da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e a exigência de 

confidencialidade cumprida de acordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os 

relatos foram gravados e documentados em caderno de campo entre setembro de 2019 e 

fevereiro de 2020.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Fontes orais como narrativas, contam com a particularidade da subjetividade do 

narrador, as quais referenciam-se tanto aos significados como aos acontecimentos (JEAN JEA, 

2020). Logo, no contexto de disputas, os movimentos sociais do Sul da Bahia assumiram um 

modelo de desenvolvimento agrícola diferente da monocultura, pois precisavam de provisões 

para sua subsistência nas áreas recém ocupadas, portanto, em algumas décadas, consideraram 

que pela agroecologia alcançaria resultados satisfatórios de transformação sociocultural dentro 

das áreas ocupadas e nas comunidades campesinas (BORGES, 2010). 

 Para tanto, os movimentos sociais organizaram-se em frentes de disputas por terras. A 

violência no campo era crescente, e a resistência dos trabalhadores rurais desempregados 

devido à crise da vassoura de bruxa, se acirrou em algumas localidades. A resistência dos 

posseiros em Poxim e Sarampo, por exemplo, foi manchete em alguns jornais devido à grande 

violência infringida aos posseiros na época; mas marca uma conquista importante para os 

movimentos sociais da região. Em contrapartida, esses acontecimentos foram necessários para 

que o Governo Federal, na época representado por José Sarney, realizasse a demarcação de 

terras, a divisão dos lotes e assentamento das famílias (Figura 1).  

 

Figura 1: Jornal dos Trabalhadores Sem Terra, n.1, maio 1981 / n.47, set. 1985. 

Fonte: http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/. 2020. 
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 Ocupar e resistir na terra, foram as ações que provocaram interesse jornalístico nas áreas 

pertencentes a Canavieiras. A repercussão desse confronto armado aconteceu devido as mortes 

de posseiros e pistoleiros no ano de 1985, nesse contexto, casas haviam sido invadidas e pessoas 

assassinadas a mando dos grandes latifundiários que tinham suas propriedades ocupadas. A 

intervenção do governo com propostas de assentamentos, culminou na assinatura de um decreto 

que autorizavam a desapropriação de 1.574 hectares da fazenda Poxim (40 famílias) e 1.268 

hectares da fazenda Sarampo (28 famílias). Sobre esse conflito Ipê-roxo, sexo feminino e 67 

anos, relata: 

 

 

Teve a chacina do Sarampo, porque Puxim e Sarampo era assim, matavam e 

escondiam o corpo, então se não tem corpo, não tinha aquela história, não tem prova 

não tem crime, e isso já foram outros crimes que a gente ficou dias e dias procurando 

companheiro na mata, até que achamos a ossada, e fazemos o que agora, nos 

dividimos em dois grupos, um grupo que ia pra Canavieiras pra delegacia avisar, e 

outro grupo fica de tucaia nos ossos. Eu fiquei no grupo de ficar de tucaia nos ossos 

pra eles não darem fim, enquanto ia atrás da delegacia pra dizer, tá confirmado! 

Embora a gente já tivesse feito a denúncia, mas cadê, entendeu. Aí depois teve a 

chacina da Serra da Onça, que já é de Santa Luzia, que foi a família inteira degolada, 

até o cachorro. A criança, botaram o corpo em pé e a cabeça veio pra cá (ela indicou 

a linha dos ombros), a mulher grávida, a gente ficou dias naquela mata procurando e 

procurando, até que achamos. Eles pegaram o corpo dela, colocaram naquelas árvores 

grandes com raízes bem abertas enfiaram ali e cobriram. A gente saiu catando os 

pedaços. Teve denúncia, o companheiro disse que tudo foi pra Canavieiras em cima 

de uma caçamba. É que de repente você, né, vai e entra no contexto todo de novo [...] 

Puxim e Sarampo, Serra das Onças são próximos, essas chacinas aconteceram 

principalmente lá porque a polícia não ia. (Entrevista concedida em 22.09.2019). 

 

 

As memórias de Ipê roxo revelam a morbidade com que posseiros foram tratados, a 

crueldade dos contratados para ‘defender’ o patrimônio das fazendas de cacau e a ausência de 

justiça, quando essa era requisitada pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais que mantinham 

ações de luta como estratégia política, para conseguir direitos sobre áreas abandonadas e 

subutilizadas. Durante a conversa foi feita uma pausa para que ela pudesse se recuperar, pois 

as memórias sobre esse momento em que buscavam os restos mortais de seus companheiros e 

companheiras ainda é muito presente. Ficamos em silêncio e após um tempo de conversa sobre 

outro tema, indiquei que não seria necessário ela relatar mais nada sobre esse momento, mas 

pedindo para continuar a gravação, afirmou que era sua obrigação transmitir essas memórias. 

Os conflitos armados, a busca por cadáveres de companheiros desaparecidos e o 

enfrentamento da justiça para fazer valer o direito à segurança, fazem parte da primeira fase 

desses movimentos. A continuidade de suas ações atualmente se alicerça em transformações 
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relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem e a produção agrícola e agropecuária, o que 

não desmonta o passado, mais inspira o presente e ajuda a idealizar o futuro. 

 Sapucaia, sexo masculino e 51 anos, sob a bandeira do Movimento de Luta pela Terra, 

apresenta suas memórias sobre as ocupações do território Sul da Bahia. Sua narrativa apresenta 

informações que complementam as de Ipê roxo sobre o processo traumático de Poxim e 

Sarampo, e ensina como o MST, vindo do Extremo Sul baiano, organizou suas ações para 

assegurar acesso à terra dentro de uma construção política na qual assentamentos sem-terra 

deveriam tornar-se núcleos de educação para militância. De acordo com este colaborador: 

 

 
Quando chegamos, aqui já existia uma luta de posseiro antiga. Desde a década de 

1960-1970, tem uma luta de posseiro aqui na região principalmente na região de 

Itacaré e de Canavieiras, era onde mais tinha, era uma terra inclusive pouco produtiva, 

inclusive devolutas, mas que havia uma disputa dos trabalhadores com fazendeiros, 

então essa luta de posseiros era uma luta diferente da que a gente fazia que foi 

inaugurada pelo MST, pelas Pastorais da Terra, que a luta de posseiro, ele ocupava 

uma área e cada um tomava posse de uma área, fazia sua casa e ia construir, essa luta 

nossa foi diferente, era tomar a posse da área como um todo e fazer um acampamento 

e ficar todo mundo junto, é uma forma de se proteger entendeu, um ao outro, essa luta 

de posseiro aqui morreu muita gente, o Puxim e Sarampo ali saiu caçamba de gente 

morta, caçamba de gente literalmente, então foi uma luta muito sangrenta a do Puxim 

né e eu conheci o pessoal que participou dessa luta, conheço gente que até hoje tá lá 

vivo pra contar essa história. (Entrevista concedida em 10.02.2020). 

 
 

Os conflitos armados são parte indissociável das lutas sociais que tiveram o Sul da Bahia 

como cenário. Os perigos eram constantes, assim como a preocupação com os companheiros 

de luta. Apoiadores das causas sem-terra eram intimidados, e a ausência de justiça para os 

mortos se tornou habitual. As ações de luta praticadas pelo MST a que Sapucaia se refere, foram 

essenciais para a conquista de território pelo grupo. A busca por melhor qualidade de vida, 

saúde e educação, estes que são direitos fundamentais assegurados pela constituição, tornou-se 

um problema para os movimentos sociais que, cada vez mais desassistidos pelas políticas 

públicas do Estado, asseguravam por si sós (por meio de coletivos de estudos políticos e 

valorização da ancestralidade) esses direitos a seus associados.  

Outro movimento social a ganhar notoriedade pelas ações políticas e de luta por terras 

no Sul da Bahia foi o MLT, que surgiu mediante a organização do Movimento de 

Desempregados do Sul da Bahia, a dissidência de membros do MST do Extremo Sul e pela 

interferência do PC do B na política sindical rural da região. Este grupo surge com um perfil 

mais político, que prefere negociar antes de fixar acampamento. No entanto, a luta pela 
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permanência na terra segue o modelo estabelecido pelo MST: barracos de madeira cobertos de 

palha ou plástico, falta generalizada de infraestrutura e produção de alimentos básicos como 

verduras e hortaliças (COSTA, 1996). 

De acordo com Amescla, sexo masculino e 42 anos, o MLT, e também o MST, tem a 

educação como ferramenta de mediação desses conflitos. No entanto, o fato das escolas do 

campo estarem sendo fechadas e as políticas de educação do campo sendo extintas, esses 

conflitos ficam maiores quando há deslocamento dos alunos do campo para a cidade e quando 

o processo de educação não contempla as particularidades e especificidades das populações do 

meio rural. Para ele: 

 

 

O movimento vinha fazendo educação, agora temos a cooperativa fazendo fortemente 

essa parte. Esse é o trabalho, trabalhar os jovens e o público infantil. Esse foi um 

grande desafio; nós tínhamos escolas, mas o município fechou duas escolas nossas né, 

a escola do Vila Isabel foi fechada e a escola do Horizonte, e os alunos sendo 

remanejados. É um equívoco, as prefeituras têm um pensamento diferenciado pra 

barretear custos, pra eles é melhor você pegar aluno e trazer (para as cidades) do que 

você levar (professor para a escola), então esse é um problema terrível. Todos os 

alunos foram pra cidade (...) As escolas rurais e a secretaria de educação têm vocação 

mais urbana do que rural. Então você não tem uma política agrária entorno da escola 

rural. E não digo só as escolas que estão no assentamento não, as escolas que estão 

nos povoados, que tá a 12 Km do município também tem essa deficiência. Ela é 

praticamente rural e pensar que todos os alunos vão ter a formação de doutor, 

advogado ou médico, não quero dizer que não seja um sonho dele; mas não vai ser o 

perfil de 100% daquele público. Aí dava pra trabalhar a atividade agrícola que 

envolveria o próprio assentamento, a comunidade de entorno pra ele se desenvolver. 

Eu acho que a gente começou bem com o PRONERA através do INCRA, mas teve 

uma queda muito grande em recurso e tudo. São ações que não casa com os entes 

públicos, deveria casar com os municípios, as ações do PRONERA que é uma 

educação do INCRA, mas deveria estar casada com políticas municipais e 

desenvolvimento das áreas rurais. Hoje nós temos um grande problema de êxodo rural 

e pessoas acima de 60 anos nas áreas; se você não retomar os filhos desses agricultores 

pra essa atividade, vão ter muitas áreas aí abandonadas por muito tempo, é um grande 

desafio. (Entrevista concedida em 15.01.2020). 

 

 

A mediação de conflitos pode ser realizada por meio da interlocução entre governos, no 

entanto, há falhas e retrocessos no processo de reconhecimento dos direitos dos povos do campo 

aos direitos mais básicos (saúde, segurança, educação). Como relata Amescla, a ausência de 

políticas públicas eficientes, que sejam capazes de considerar a realidade municipal em seus 

planos de desenvolvimento, afetam negativamente na gestão dos núcleos de assentamentos 

rurais e de reforma agrária. Construir um perfil sócio-histórico dos conflitos por terras no Sul 
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da Bahia mediante as narrativas orais de trabalhadores e trabalhadoras rurais foi um desafio sob 

a reflexão de que vozes silenciadas também reverberam na construção da história local. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Acessar essas memórias da perspectiva de trabalhadores e trabalhadoras rurais permitiu 

expandir conhecimentos, desmistificar conceitos e atribuir valores aos esforços de todos e todas 

que tornaram-se essenciais à luta por terras. Memórias são necessárias para conhecer esse 

período por meio da narrativa de seus participantes, meus colaboradores. Desta maneira, 

tornou-se possível identificar os porquês dessas lutas, por quem foram realizadas, para que 

foram organizadas e como se mantêm.  

 Considerando que este estudo pode representar uma nova possibilidade de se entender 

o processo das lutas por terra na região Sul da Bahia, ouvir a narrativa dos colaboradores 

contribuiu no desenvolvimento de uma criticidade mais acurada sobre os contos e relatos já 

redigidos e publicados ao longo do tempo, permitindo a apresentação de memórias silenciadas 

pelo tempo e posição social, e contribuindo para a (re) valorização do conhecimento tradicional 

como ferramenta de desenvolvimento comunitário local.  

 Por fim, agradeço a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais que colaboraram para 

o desenvolvimento do projeto de pesquisa para elaboração da tese de doutorado intitulada 

Memória dos movimentos sociais no litoral Sul da Bahia: questões de agroecologia e 

patrimônio biocultural, que tem nesse artigo uma parte importante, e pouco relata em outras 

obras, sobre os conflitos gerados pelas ocupações de terra após o declínio do império do cacau. 
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Resumo 

O presente trabalho baseia-se na elaboração de um recurso didático-pedagógico, livro, que identificará a presença 

das tintas naturais em diversificados contextos sociais como sua presença na cultura popular, na religiosidade 

afrodiaspórica, na educação, na arquitetura africana etc. A produção desse material dará sequência a linha de 

pesquisa do Eixo Temático “Povos Tradicionais: Território e Religiosidade” do Grupo PET- Etnodesenvolvimento 

e Educação Diferenciada da Universidade Federal Rural do Rio Janeiro. Como objetivo principal, o livro possuirá 

foco que vai além da relevância científica e abrangerá a enorme contribuição da diáspora africana no Brasil, através 

da medicina complementar e do repertório ritualístico, a cultura indígena através das pinturas corporais, suas 

tradições e preservação da natureza, o legado cultural e ancestral africano através da arquitetura africana, a 

educação decolonial, a educação do campo, a educação popular e os movimentos sociais. O trabalho contribuirá 

também com a divulgação e preservação do Jardim Botânico da Instituição onde as espécies vegetais foram 

localizadas. Esse projeto encontra-se em desenvolvimento pelos integrantes envolvidos em sua realização, e 

estima-se para sua concretização o lançamento online do material no segundo semestre do ano vigente. 

 

Palavras-Chave: Tintas naturais; Povos e Comunidades Tradicionais; Educação popular; Educação decolonial; 

Pensamento afrodiaspórico. 

 

 
Resumen 
El presente trabajo se basa en la elaboración de un recurso didáctico-pedagógico, libro, que identificará la presencia 

de tintes naturales en diversos contextos sociales como su presencia en la cultura popular, en la religiosidad 

diáspora africana, en la educación, en la arquitectura africana, etc. La producción de este material continuará la 

línea de investigación del Eje Temático “Pueblos Tradicionales: Territorio y Religiosidad” del Grupo PET – Étnico 

desarrollo y Educación Diferenciada de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Como objetivo principal, 

el libro tendrá un enfoque que va más allá de la relevancia científica y cubrirá la enorme contribución de la diáspora 

africana en Brasil, a través de la medicina complementaria y el repertorio ritualista, la cultura indígena a través de 

pinturas corporales, sus tradiciones y preservación de la naturaleza, la Legado cultural y ancestral africano a través 

de la arquitectura africana, la educación decolonial, la educación rural y la educación popular y los movimientos 

sociales. El trabajo también contribuirá a la difusión y preservación de los jardines de la Institución donde se 

ubicaron las especies vegetales. Este proyecto está en desarrollo por parte de los miembros involucrados en su 

realización, y se estima que el material será lanzado en línea en la segunda mitad del año en curso. 

 

Palabras Clave: Tintes naturales; Pueblos y Comunidades Tradicionales; Educación popular; Educación 

decolonial; Pensamiento afrodiaspórico.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de um mundo em colapso motivado por um capitalismo exacerbado, pela 

desassociação homem-natureza, pelo processo dualista que separa cada vez mais a razão da 

emoção e por uma sociedade que, ainda hoje, é extremamente hegemônica, racista e excludente, 

apesar de passar por um período triste em que o mundo inteiro luta contra o luto e o poder 

nocivo do vírus Covid-19 e suas implicações, é preciso buscar esperança para criar alternativas 

outras para um novo momento histórico cultivado em outras pedagogias voltadas para uma 

visão de mundo que humaniza ao invés de colonizar o pensamento. 

Por isso, é necessário que nós, educadoras e educadores, estejamos abertos aos 

movimentos e processos pedagógicos que produzam diferentes significados para a educação, 

reconhecendo e abordando a realidade, a cultura e a história de cada sujeito e seu respectivo 

território, como nos sugere Arroyo ao fazer uma reflexão sobre a prática educativa de Paulo 

Freire. 

 

Paulo não inventa metodologias para educar os adultos camponeses ou trabalhadores 

nem os oprimidos, mas reeduca a sensibilidade pedagógica para captar os oprimidos 

como sujeitos de sua educação, de construção de saberes, conhecimentos, valores e 

cultura. Outros sujeitos sociais, culturais, pedagógicos em aprendizados, em 

formação. 

Não propõe como educa-los, mas como se educam, nem como ensinar-lhes, como 

como aprendem, nem como socializa-los, mas como se socializam, como se afirmam 

e se formam como sujeitos sociais, culturais, cognitivos, éticos, políticos que são. 

(ARROYO, 2014 , p.27) 

 

Nesse sentido, o Livro Awo Àwò – O Mistério das Cores Naturais tem por objetivo 

apresentar experiências de pedagogias alternativas que vão emergir da práxis educativo-

pedagógica dos povos e comunidades tradicionais, da educação popular, da cultura africana e 

afro-brasileira, bem como dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil relacionando 

possíveis elementos teórico-epistêmicos que vão articular as experiências e sua incidência no 

contexto social através de práticas pedagógicas baseadas no saber tradicional, decolonial, 

horizontal, ancestral e das sutilezas. Renegando, dessa maneira, a manutenção de uma educação 

bancária excludente, representada por um modelo capitalista, de racionalidade instrumental e 

formulado para alimentar as subalternidades raciais advindas do racismo estrutural 

expressivamente presente no país.  
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Para tal feito, as cores naturais a partir de suas propriedades, sabores, crenças, registros 

e ritualísticas vão desenhar, entre os seis capítulos dispostos a necessidade e a presença possível 

de conteúdos que agreguem a arte, a cultura, o patrimônio, a ancestralidade, o território e a 

agroecologia em práticas pedagógicas baseadas no real, no sutil e nas experiências de outras 

matrizes epistêmicas. Ou seja, o livro ressalta outros processos de ensino-aprendizagem que, 

dentro do percurso histórico, foram lançados às margens pelo sistema escolar de caráter 

avaliativo euro-cristão. Assim, ele configura-se como um instrumento de diálogo para a 

reconstrução de identidades  e potencialização das mais variadas esferas que envolve o saber. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Uma produção coletiva, não é tarefa fácil, ainda mais estando os envolvidos passando 

por um período pandêmico que requer de todos um esforço descomunal para lidar com as 

demandas cotidianas e, ao mesmo tempo, para alcançar minimamente um equilíbrio emocional, 

profissional, físico e espiritual. 

Nesse sentido, o livro demonstra o esforço de docentes e discentes em trazer a público 

suas reflexões e práticas pedagógicas sobre educação ambiental, práticas religiosas e culturais 

adotadas por povos e comunidades tradicionais, que se utilizam das tintas naturais como meio 

de afirmação e renovação de suas tradições, crenças e cultura que desaguam em formas próprias 

de ler e existir no mundo, reafirmando as identidades coletivas, étnicas e sociais.  

O projeto que nasceu dos anseios e busca por uma educação baseada nas sutilezas e nas 

subjetividades dos/as educandos/as e do seu território, tornou-se possível pelo empenho e 

dedicação dos/as envolvidos/as e também através da linha de pesquisa do Eixo Temático 

“Povos Tradicionais: Território e Religiosidade” do Grupo PET- Etnodesenvolvimento e 

Educação Diferenciada da UFRRJ, Campus Seropédica, ao qual os autores deste artigo, 

Deborah Conceição e Vagner Silva, fazem parte. 

Após ser aprovado, o projeto ganhou destaque nas reuniões semanais do Grupo PET 

onde foram discutidas questões como gastos financeiros, prazos, evoluções nas pesquisas para 

escrita dos capítulos, acompanhamento do reconhecimento de espécies vegetais, envios de 

memorandos, acompanhamento dos artistas que fizeram os desenhos da capa e do miolo do 

livro etc. 
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Para além das reuniões do PET a organização também se dedicou a entrar em contato 

com os demais integrantes do livro oferecendo apoio moral, incentivo e sanando dúvidas que 

foram surgindo ao longo do processo de escrita do livro, criando uma rede de afeto e de troca 

de experiências que estão grafadas em cada capítulo.  

É importante ressaltar que a obra está sendo produzida através do elo entre o corpo 

discente e o corpo docente representados por diversas áreas do conhecimento como os cursos 

de Licenciatura Educação do Campo, Letras, Pedagogia, Biologia e os cursos de Engenharia 

representados pela Agronomia e pela Engenharia Florestal.  Assim, para além de uma obra, 

Awo Àwò – O Mistério das Cores Naturais, é a concretização do esforço coletivo de educadores 

e educandos que estão comprometidos com a manutenção da vida através do processo de 

ensino-aprendizagem.  

Além disso, o livro abrange duas Universidades Federais sendo elas, a Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense de Angra dos Reis – RJ. 

Contando também com a representação de dois PETs:  PET Etnodesenvolvimento e Educação 

Diferenciada e o PET Educação do Campo, Movimentos Sociais e Diversidade ambos 

pertencentes a UFRRJ, Campus Seropédica-RJ. 

Acerca da exposição dos conteúdos, entendendo a necessidade de uma abordagem mais 

real e sensível da presença de tais saberes bem como dos sujeitos e seus territórios. Para além 

da pesquisa qualitativa, baseada nas entrevistas realizadas com representantes da cultura 

popular brasileira, líderes religiosos, indígenas e quilombolas e da vasta revisão bibliográfica 

disposta através dos textos, foram utilizadas também, como forma de reavivar a memória e a 

presença desses sujeitos e suas práticas cotidianas, pinturas feitas pela discente em Educação 

do Campo, petiana integrante do Grupo EtnoPET, artista negra, quilombola e jongueira 

Francielle Pimenta.  

Através da exposição de sua pintura, a cada início de capítulo, Francielle deixa 

registrado na história o que segundo Vainfas2(1997) são mensagens que se processam através 

do tempo, tanto como imagem/ documento quanto como imagem/ monumentos.  

 

 
2 Ver mais sobre o conceito ampliado de fontes em: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. 

Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
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Figura 1: Pintura feita de tinta solo – Mulher Negra. 

Fonte: Franceille Pimenta, 2021. 

 

Como expoente da representação artística negra no livro, faz-se necessário citar também 

o artista, músico e discente do curso de Agronomia (UFRRJ) Uéliton Gomes da Paixão Lopes 

que traduziu, através de um olhar atento e cercado de sutilezas todo o conteúdo expresso no 

livro através de imagens que vão compor a capa desta obra. Dessa maneira, o livro ganha 

contornos únicos e apresenta o protagonismo daqueles que, por vezes, não estão entre os 

cânones literários, fazendo com que a subjetividade individual e coletiva sejam reconhecidas. 

Ainda sobre a metodologia, vale ressaltar que foram utilizadas nos capítulos do livro 

uma vasta bibliografia sobre os temas envolvidos como a etnobotânica, medicina 

complementar, saber popular, identificação botânica, arquitetura, educação popular, 

movimentos sociais, religiosidade, educação do campo e cultura. 

Em um dos capítulos utilizou-se ainda a metodologia do levantamento etnobotânico para 

reconhecer as plantas tintórias presentes no Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do 
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Rio de Janeiro. O reconhecimento das espécies vegetais que abordou a observação de campo e 

reconhecimento das plantas foi feito pelo discente de Agronomia Matheus de Souza de Oliveira 

e pela discente do curso de Ciências Biológicas, na modalidade de Licenciatura, Gabriela da 

Silva Pires.  

 

 

Figura 2: Identificador Matheus de Oliveira em campo no Jardim Botânico UFRRJ. 

Fonte: Matheus de Oliveira, 2021. 

 

 

Durante a identificação foram levantadas vinte e uma espécies vegetais sob os critérios 

de seleção determinados por fatores como: I) presença no Jardim Botânico da UFRRJ; II) 

vínculo alimentício; III) vínculo medicinal; IV) função tintorial; V) espécies de fácil acesso a 

comunidade; VI) assimilação de uso das espécies pela cultura popular, conforme tabela abaixo. 

 
Tabela 1: Relação das espécies vegetais presentes no livro. 

 

Nome Científico Nome Popular 
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Euterpe oleracea 

Mart. 

Açaí 

Morus nigra L. Amora 

Anadenanthera 

colubrina var. cebil 

(Griseb.) Altschul 

Angico-branco 

Myracrodruon 

urundeuva Allemão 

Aroeira-do-sertão 

Theobroma cacao 

L. 

Cacau 

Anacardium 

occidentale L. 

Cajueiro 

Cabralea 

canjerana (Vell.) 

Mart. 

Canjerana 

Cedrela odorata L. Cedro 

Copaifera 

langsdorffii Desf. 

Copaíba 

Psidium guajava L. Goiabeira 

Hibiscus rosa-

sinensis L. 

Hibisco 

Handroanthus 

chrysotrichus 

(Mart. ex DC.) 

Mattos 

Ipê Amarelo 

Cybistax 

antisyphilitica 

(Mart.) Mart 

Ipê Verde 

Syzygium cumini 

(L.) Skeels 

Jamelão 

Genipa americana 

L. 

Jenipapo 

Mangifera indica 

L. 

Mangueira 

Pachira aquatica 

Aubl. 

Monguba 

Byrsonima sericea 

DC. 

Murici 

Paubrasilia 

echinata (Lam.) 

Pau-Brasil 
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Gagnon, H.C.Lima 

& G.P.Lewis 

Libidibia ferrea 

(Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz var. 

ferrea 

Pau-ferro 

Bixa orellana L. Urucum 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

A partir do reconhecimento, as espécies foram apresentadas no livro através do seu 

contexto prático-dinâmico, isto é, através do seu vínculo medicinal, alimentício e artístico – 

neste caso representado pelas tintas naturais. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A escrita e produção do material reforçou os laços educativos e o comprometimento 

entre os licenciandos e seus mestres na reconstrução/preservação de uma pedagogia preocupada 

com a escuta e com as vivências dos educandos e seus territórios. O projeto já possui resultados 

parciais e, em sua finalização, produzirá um extenso registro de escuta e diálogo, pesquisa e 

identificação dos vegetais encontrados no Jardim Botânico do Campus de Seropédica da 

UFRRJ.  

Outro fator observado é a contribuição didático-pedagógica desse processo, visto que o 

mesmo possui várias formas de identificação das plantas como a artística, a científica e a 

popular para além do reconhecimento medicinal, que contribuirá também com a saúde física 

das pessoas que possam vir a ter  acesso a este material. Dessa forma, pode-se esperar por parte 

daqueles que tiverem contato com a obra, uma mudança de comportamento em relação a 

natureza (em especial com as plantas identificadas na obra), espera-se que possam realizar uma 

experiência de aprendizagem, opondo-se a ideia capitalista-ocidental de dominação e proveito 

que apenas enxerga a natureza como fonte de servidão.  

As tintas naturais, os ensinamentos ancestrais e a relação homem-natureza guardam 

ensinamentos que norteiam a vida de muitos povos e comunidades tradicionais, sejam eles 

originários do nosso território ou formados em diáspora, reforçando a luta contra o colonialismo 

e valorizando outras epistemologias educacionais. 
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Além disso, esse material poderá ser utilizado também para contemplar a determinação 

da Lei Nº10639/2003 que estipula a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira no âmbito de todo o currículo escolar da Rede de Ensino nacional. Fazendo com os 

leitores se deem conta de que há possibilidade de outras formas de gramáticas pela qual 

conversas são tomadas, ensinamentos são aprendidos, condutas são construídas. A partir da 

implementação do exemplar na rotina pedagógica o modelo expositivo e avaliativo que 

encontramos nos ambientes escolares, passa a ceder o protagonismo à experimentação e uma 

maior participação dos alunos. Em outras palavras, há  predominância de uma pedagogia que 

se realiza no modelo onde a transmissão de conhecimentos é fundamentada pelas vivências e  

experiências, respeitando a diversidade de formas de vidas e as identidades. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Segundo Lélia Gonzales (1984) a escolha da cultura branca-européia como padrão de 

vivência, é parte de um projeto político-pedagógico colonizado para manter as outras 

identidades e suas culturas à margem da sociedade. É nessa contrapartida que surge o projeto 

Awo Àwò – O Mistério das Cores Naturais: uma ferramenta de luta pelo resgate das 

contribuições africanas e afro-brasileiras, indígenas e de educação popular  para formação do 

nosso Estado, na contramão da visão unilateral sobre cultura e educação. Dessa maneira, o 

projeto questiona a atuação do processo de ensino-aprendizagem na formação dos indivíduos e 

sua relação com a sociedade, expondo a parcialidade que, o processo escolar adota frente a 

pluriversalidade existente na sociedade e lança luz a respeito de outras pedagogias que celebram 

e valorizam os indivíduos e seus territórios.  

Com isso, apontamos pequenos passos para o trabalho possível e articulado de uma 

educação da/pela sensibilidade, baseada na transformação da recepção dos sentidos, que 

contribui na motivação de habilidades sociais e cognitivas além de reforçar a experiência da 

coletividade, da ancestralidade, da valorização da subjetividade do indivíduo a partir do seu 

lugar de origem. Acreditamos que por meio desse caminho seja possível a construção de uma  

educação pautada no respeito à diversidade, a ancestralidade e os outros saberes que foram/são 

subalternizados.  
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Resumo 

No último quarto do século XVII, o sertão potiguar foi permeado por lutas e resistências do grupo étnico-indígena 

Tarairiús, conhecido na historiografia como “Guerra dos Bárbaros”. O presente artigo tem como objetivo a análise 

da presença e situação dos Tarairiús na região do Açu após a retomada da capitania pelo governo português. A 

metodologia consistiu numa etnografia dos arquivos, a partir da interpretação crítica das fontes históricas, tais 

como documentos oficiais, mapas, relatos de cronistas, bem como de estudiosos da temática. Percebeu-se que os 

Tarairiús da nação Janduís buscaram resistir ao processo de tomada de suas terras pelos colonos, gerando uma 

situação de beligerância no final do século XVII.  A política de conquista do governo colonial encontrou a 

resistência dos Janduís nas ribeiras do Açu e promoveu intensas lutas por território, demonstrando a importância 

em compreender a história da formação socioespacial do sertão potiguar, de modo a não naturalizar a situação 

colonial que pode nos conduzir a uma falsa compreensão da questão indígena no estado do Rio Grande do Norte.  

 

Palavras-Chave: Tarairiús; Sertão Potiguar; Guerra dos Bárbaros; Resistência Indígena. 

 

 
Resumen 

El siglo XVII en la región del sertão potiguar estuvo impregnado de luchas y resistencias del grupo étnico-indígena 

Tarairiús, conocido en historiografía como “Guerra de los Bárbaros”. Este artículo tiene como objetivo analizar la 

presencia e situación de los Tarairiús en la región de Açu después de la reanudación de la capitanía por parte del 

gobierno portugués. La metodología consistió en una etnografía de los archivos, basada en la interpretación crítica 

de fuentes históricas, como documentos oficiales, mapas, informes de cronistas, así como de estudiosos sobre el 

tema. Se notó que los Tarairiús de la nación Janduís buscaron resistir el proceso de apropiación de sus tierras por 

parte de los colonos, generando una situación de beligerancia a finales del siglo XVII. La política de conquista del 

gobierno colonial se enfrentó a la resistencia de Janduís en la ribera del río Açu y promovió intensas luchas por el 

territorio, demostrando la importancia de comprender la historia de la formación socioespacial del sertão potiguar, 

para no naturalizar la situación colonial que nos lleva a una falsa comprensión de la cuestión indígena en el estado 

de Rio Grande do Norte. 

 

Palabras Clave: Tarairiús; Sertão Potiguar; Guerra de los Bárbaros; Resistencia Indígena. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A presença indígena no Rio Grande do Norte perpassa por processos de territorialização 

e lutas pela manutenção das terras ocupadas pelos grupos étnicos autóctones. No sertão 

potiguar, sobretudo na região do Vale do Açu, durante o século XVII, a história dos Tarairiús 

foi permeada por conflitos e resistências, em busca de sua afirmação enquanto grupo étnico 

com direito a um território para sobrevivência sociocultural, sendo este o objetivo do presente 

artigo. 

 O trabalho é importante diante da necessidade de compreensão dos processos históricos 

porque passou o grupo étnico da região que, atualmente, elabora estratégias de resistência e 

reconhecimento étnico-identitário. É imperioso conhecer a trajetória de lutas dos Tarairiús para 

entender a atual situação destes grupos na busca pelo direito às terras tradicionais a eles 

asseguradas. Este artigo decorreu da revisão bibliográfica e documental como parte do projeto 

de pesquisa “Caboclos do Assú: reconhecimento, memória e resistência”.  

Justificamos a escolha do sertão potiguar dos Tarairiús em detrimento à terminologia 

“tapuias”, por entendê-la genérica e de cunho classificatório com relação aos indígenas que se 

diferenciavam dos grupos étnicos litorâneos (Potiguaras), causando dificuldade em determiná-

los, como se pode observar nos trabalhos dos cronistas seiscentistas apontados por ARAÚJO e 

LOPES (1999). Em relato etnográfico de 1639, Elias Herckman (1886) assim divide as famílias 

linguísticas: Carirys (do rei Kerioukeiou), Caririwasys (do rei Kurupoto), Careryjouws e 

Tarairyou (subdividida em duas nações, dos reis Janduwy e Caracará). Voltando-nos para o 

sertão potiguar do século XVII, podemos inferir que este era habitado por dois principais grupos 

étnico-linguísticos: Cariris (sobretudo os Caicós); e Tarairiús (principalmente, os Janduís), 

conforme aponta Thomaz Pompeu Sobrinho (1934; 1958). 

Concordamos com Maria Sylvia Porto Alegre (1999), para quem a situação de cada 

etnia é a expressão local da dinâmica interacional de estratégias, conflitos, disputas e diferentes 

resultados, que acompanha as relações entre indígenas e a sociedade. Deste modo, buscaremos 

estudar essa dinâmica na região do Açu no século XVII. 

 

2 METODOLOGIA 

 

253 



 
 

 

A metodologia do presente artigo foi consubstanciada numa etnografia de arquivos – 

sobretudo disponíveis em formato digital acessados em sites –, contudo, esta experiência 

etnográfica nos documentos históricos, mapas, relatos e escritos vão para além da busca pela 

história, uma vez que priorizamos a interpretação crítica destas fontes, de modo a contestar, 

quando necessário. Também buscamos as análises e interpretações dos fatos de estudiosos da 

temática indígena e ocupação portuguesa no Brasil. O arquivo é uma verdade parcial, uma 

interpretação do real, portanto, passível de releituras, interpretações e contestações.  

Tomamos as vozes presentes nos arquivos como objeto analítico e, assim, buscamos 

compreender o contexto através do qual estas interpretações foram produzidas pelos sujeitos, 

bem como, entender as relações sociais construídas entre aqueles que produziram e os 

indígenas. O estudo dos povos indígenas perpassa pela apreciação crítica de fontes históricas 

dos dominantes, isto é, daqueles que se apropriaram do território dos índios, para impor uma 

forma de existência diversa e alheia a estes grupos étnicos, e dos estudiosos na temática que, 

por sua vez, imprimem uma visão particular. Nesse sentido, estamos compreendendo os 

arquivos enquanto um “campo de prática etnográfica” (CUNHA, 2004).  

O sertão dos Tarairiús constituía uma fronteira física e imaginária, fruto da visão 

etnocêntrica dos colonos, que adjetivavam os indígenas como bárbaros, incivilizados e não-

cristãos. Consistia numa área vasta e descontínua de alianças e conflitos entre nações e tribos 

indígenas, holandeses e portugueses. E é neste espaço beligerante do último quarto do século 

XVII, por meio da revisão bibliográfica, leitura de relatos e fontes históricas, que a presente 

pesquisa buscará compreender a presença indígena na região do atual Vale do Açu.  

 

3 A RESISTÊNCIA DOS TARAIRIÚS NO SERTÃO POTIGUAR BELIGERANTE   

 

Os Tarairiús corresponderam a um grupo étnico indígena que habitou a mesorregião do 

Oeste Potiguar. A origem do nome está associada ao peixe Taraíra (TEENSMA, 2000; 

POMPEU SOBRINHO, 1958). Várias são as tribos pertencentes a esta referida nação, contudo, 

por questões metodológicas e considerando o recorte empírico, nos delimitaremos à tribo 

Janduís, que habitaram a atual região do Vale do Açu. Insta salientar que a denominação da 

tribo consistia no nome de seu líder, o índio Janduí (POMPEU SOBRINHO, 1958). Algumas 

controvérsias são geradas quando se trata do líder Janduí e da tribo Janduís, a exemplo da 
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afirmação de Robert Lowie (1946) que a última menção a Janduí foi em 1699, porém, o autor 

faz esta referência à tribo e não ao chefe, o que é incorreto, uma vez que relatos da presença 

dos Janduís vai além do século XVII. O próprio chefe Canindé é filho do rei dos Janduís, 

portanto, pertencente a esta nação. 

A leitura dos cronistas, naturalistas e cartógrafos seiscentistas, bem como escritores e 

teóricos da temática indígena nordestina e potiguar, nos possibilita compreender sobre a 

presença dos Tarairiús na capitania do Rio Grande e seus deslocamentos decorrentes do modo 

de vida e a relação estabelecida com a natureza. 

O mapa do etnólogo Curt Nimuendaju (1944), nos possibilita observar a presença dos 

Tarairiús (Otshukayana) entre os rios Piranhas-Açu e Apodi, no oeste da Capitania do Rio 

Grande, ao passo que o mapa do cartógrafo neerlandês Joan Blaeu (1625) faz referência à tribo 

Iandovij a oeste do Rio Piranhas-Açu (Omara), em localização semelhante ao Otshukayana de 

Nimuendaju. A cartografia coaduna com as informações sobre a mobilidade dos Tarairiús 

(BARO, 1651; MARCGRAVI, 1648) numa faixa territorial relativamente extensa, mas 

delimitada, cujas mudanças constantes decorriam das secas e estiagens que “obrigava[m] os 

seus primitivos moradores ao regime nômade da vida” (MEDEIROS FILHO, 2011, p. 55).  

 

 

Figura 1: Índios Otshukayana na Capitania do Rio Grande 

Fonte: Mapa Etno-Histórico do Brasil de Curt Nimuendaju (1944) 
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Figura 2: Índios Janduís na Capitania do Rio Grande 

Fonte: Nova et accurata Brasilae totius tabula, de Joan Blaeu (1625) 

 

Como visto, os Tarairiús habitavam numa região que compreendia a extensão norte-sul 

do Rio Piranhas-Açu e, como um grupo seminômade com acampamentos regulares, realizavam 

deslocamentos conforme a época do ano. Segundo Georgi Marcgravi (1648), esta nação 

permanecia no Vale do Açu (Vale Kuniangeya) durante o período de pesca, compreendendo o 

Rio Açu (Otschunogh), a Lagoa do Piató (Bajatagh) e a Lagoa Ponta Grande (Igtug), sendo o 

local do acampamento principal dos Janduís, na atual cidade de Assú, cujo topônimo tem 

origem na principal aldeia deste grupo indígena, chamada de Taba-Açu, no entorno da Lagoa 

do Piató (DANTAS, 1922). 

 

A aldeia principal do rei Janduí localizava-se no lugar denominado “Fura-Boca”, uma 

meia légua ao norte da cidade do Açu. O vale tomava a denominação de Kuniangeya, 

medindo vinte milhas de extensão, por duas de largura. Ao poente do rio, a uma 

distância de 25 milhas do litoral, ficava o grande lago Bajatagh, muito abundante de 

peixes. À esquerda deste, para o lado do nascente, existia outro lago chamado Igtub 

(atualmente lagoa de Ponta Grande), infestada de piranhas” (MEDEIROS FILHO, 

2011, p. 24). 

 

Compreendida a delimitação espaço-temporal dos Tarairiús no século XVII, passamos 

a discorrer sobre a complexa dinâmica de interação deste grupo indígena com os colonizadores, 

suas estratégias de acordos e alianças com os holandeses na primeira metade daquele século e 

a situação de beligerância com os portugueses durante o último quarto setecentista. 

O século XVII correspondeu à interiorização da ocupação na Capitania do Rio Grande, 

primeiramente pelos holandeses durante as invasões holandesas no Nordeste Brasileiro que 

perdurou até a assinatura do Tratado de Taborda, em 1654, que pôs fim à Guerra Luso-

Holandesa, e, depois, com os portugueses em busca de terras para a criação bovina, período em 
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que o território foi concedido em sesmarias “de forma extremamente violenta e encontrou uma 

resistência armada igualmente forte por parte dos índios” (PORTO ALEGRE, 1994, p. 16), 

originando inúmeros conflitos com os Tarairiús, sobretudo a tribo Janduís no sertão potiguar 

(FILHO, O., 2021). Interessante trazer uma anotação do Diário do soldado Ambrósio 

Richshoffer, que afirma em dezembro de 1631, ter desembarcado, junto com as 19 companhias 

em 14 navios, na Capitania do Rio Grande, e lá ter encontrado gado e porcos: “Foi então um 

matar, cozinhar e assar que, durante três dias, consumimos mais carne fresca do que no decurso 

de todo o ano anterior” (RICHSHOFFER, 2016, p. 104). 

De acordo com Maria Sylvia Porto Alegre (1994), a interiorização a partir da segunda 

metade do século XVII se deu em virtude das boas condições que a pecuária trazia para a 

expansão, pois atendia o mercado interno, suprindo com mercadorias (carne, couro, pele, 

transporte), bem como a criação demandava baixo investimento, pouca mão-de-obra utilizada 

e o transporte se dava com os próprios animais, superando as dificuldades encontradas no 

cultivo da cana-de-açúcar. 

Durante a presença holandesa, entre os anos de 1624 e 1654, os Janduís construíram 

uma aliança com os neerlandeses, ao ponto de auxiliá-los nos conflitos contra os portugueses, 

como em Ferreiro Torto (1637), Cunhaú (1645) e Uruaçu (1645), e tendo aceitado a 

aproximação, a exemplo do alemão Jacob Rabbi e do holandês Rodolfo Baro, que foram 

intérpretes e oficiais junto aos indígenas (TEENSMA, 2000; CARVALHO, 2007). Joannes de 

Laet (1925) aduz que os holandeses tomaram conhecimento do “ódio” dos tapuias pelos 

portugueses e julgaram conveniente solicitar-lhes auxílio, oferecendo amizade. Conta, ainda, 

que no dia 02 de outubro de 1631, um índio se apresentou aos holandeses em Pernambuco e 

informou que havia sido enviado por Janduí, “rei ou chefe dos Tapuias” (LAET, 1925, p. 295), 

assegurando que os “tapuias” atacariam os portugueses e provariam sinceridade aos holandeses 

(LAET, 1925). Sobre o relacionamento mantido entre holandeses e indígenas, assenta Filho, O. 

(2010): “Os holandeses promoveram o fim da escravidão dos índios, livrando-os do julgo que 

lhes havia sido imposto pelos portugueses” (MEDEIROS FILHO, 2011, p. 11). 

Com a saída dos holandeses da colônia, a Coroa Portuguesa, temendo os inúmeros 

conflitos com as nações indígenas ––, designou tropas para a localidade do Vale do Açu e 

determinou a criação de um núcleo de colonização. Pompeu Sobrinho (1934) aponta o ano de 

1683 como o início da interiorização para o sertão do Rio Grande, através da proposição 
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Capitão-Mor da Capitania do Ceará, Bento Macedo de Faria, de colonizar, atacar os índios e 

convertê-los. Tais conflitos materializaram dramaticamente as décadas de aniquilamento e 

tirania portuguesa (PUNTONI, 1999). Teensma (2000) aponta que, naquele momento, a 

pecuária seria mais interessante aos colonos do que os indígenas, que deveriam ceder seus 

territórios aos bois e vacas, cujas armas utilizadas pelos portugueses para esta empreitada foram 

os mosquetes e os campos de conversão. 

Em um primeiro momento, iniciando, aproximadamente, em 1683 - embora a 

documentação seja escassa, Taunay (1936) aponta o ano de 1683 como o início dos conflitos 

entre colonos e indígenas, provavelmente, decorrente da interiorização mencionada por 

Pompeu Sobrinho (1934) – e que perdurou até 1688, os conflitos envolvendo os Janduís e os 

portugueses – período denominado de “Guerra dos Bárbaros” (PUNTONI, 2002; TAUNAY, 

1936; STUDART FILHO, 1931) – foram vitoriosos aos indígenas, pelo maior número, 

conhecimento do território e táticas de luta no sertão, ao ponto de, em 1664, os colonos 

enviarem carta ao Capitão-Mor Valentim Tavares Cabral solicitando a permanência do vigário 

que auxiliava na defesa contra os indígenas. A ribeira do Açu, Mossoró e Apodi foram pontos 

culminantes da rebelião, onde os indígenas destruíram fazendas, mataram gados, colonos, 

vaqueiros, escravos (LEMOS, 1912; STUDART FILHO, 1959). 

Com a resistência dos Janduís, a Coroa tratou de conceder sesmarias na tentativa de 

povoar a região e retirar as terras dos indígenas, como o fizera os Capitães-Mores Antônio Vaz 

(1672-1677) e Geraldo de Suny (1679-1781). Este último, segundo Vicente Lemos (1912), fora 

o primeiro a abrir caminhos ao sertão, concedendo terras compreendidas entre o Rio Açu, Lagoa 

do Piató e Lagoa do Itu, localidade conhecida por “Três Irmãos”. Os documentos oficiais 

apontam para tentativas de pacificação, como a nomeação do Capitão das Ordenanças Manoel 

Filgueira de Carvalho na ribeira do Assú que fez paz com os indígenas, e o estado de 

beligerância, como os conflitos naquela mesma localidade afirmados em cartas enviadas aos 

capitães-mores no último quarto do século XVII. 

A atuação indígena em defesa de seu território fora relatada em documentos oficiais, 

tais como a Carta dos Oficiais da Câmara de Natal ao Capitão-Mor General de Pernambuco, de 

23.02.1687, relatando a rebelião tapuia no sertão açuense, com morte de moradores e destruição 

do gado, e solicitando envio de tropas. Naquele mesmo dia, a Câmara de Natal também enviou 

pedido à Câmara de Olinda para intervir junto ao administrador da Capitania de Pernambuco. 

258 



 
 

 

Em 01.03.1687, novo pedido de auxílio, desta vez ao Capitão-Mor da Paraíba. Diante das 

sublevações dos Tarairiús, o Governador-Geral determinou às Capitanias de Pernambuco e 

Paraíba que enviassem tropas ao sertão do Açu (PORTO ALEGRE; MARIZ; DANTAS, 1994), 

o que se efetivou com a expedição do Terço de Manoel Prado Leão e, posteriormente, o de 

Manoel Soares de Abreu, que estabeleceu o Arraial de Açu em 1687 (SOARES, 2012) e recebeu 

o nome de Santa Margarida (MENEZES, 1901). 

Num segundo momento (1688-1692), com a chegada dos reforços do Terço dos 

Paulistas de Domingos Jorge Velho (1688-1691), Terço de Matias Cardoso (1690-1694), Terço 

de Camarão e Terço de Henrique Dias, os índios atravessaram duras perdas, tanto dos territórios 

quanto das vidas indígenas. Em agosto de 1688, Domingos Jorge Velho enviou correspondência 

ao Governador-Geral informando as primeiras vitórias nas ribeiras do Açu (STUDART FILHO, 

1959). 

Neste período, vários autóctones foram aprisionados e enviados às Missões Jesuíticas, 

a exemplo do “Rancho dos Silva” que foram levados à Missão do Guajirú (FILHO, V., 2012). 

Em 1689, o Terço dos Paulistas aprisionou o régulo Canindé, filho de Janduí, e sua libertação 

só ocorreu em 1691, com a doação de terras aos indígenas, o que já apontava para um terceiro 

momento, que consistiu em um suposto “estado de paz” com os indígenas aldeados próximos 

ao acampamento militar no Açu. 

Sobre este “estado de paz”, houve, em 1692, a assinatura de um Acordo de Paz firmado 

na Bahia com a presença de alguns chefes dos Janduís. Neste documento constava, dentre suas 

determinações, a obediência dos indígenas à Coroa Portuguesa e a conversão ao catolicismo, 

assim como a disposição de trabalhadores e guerreiros. Em contrapartida, o governo português 

assegurava a liberdade dos índios e a concessão de uma porção de terra para cada aldeamento. 

Não obstante as tratativas oficiais junto aos Tarairiús para o fim dos conflitos, 

verificamos que a situação beligerante adentrou ao século XVIII, tanto que, ciente das rebeliões 

e conflitos, o Rei, em carta de 1694, determinou a fundação de dois arraiais na região do Açu, 

com casais de índios, colonos e guarnecido por soldados, devendo ser fundada povoações 

quando possível.  Em obediência a ordem real, o Capitão-Mor Bernardo Vieira de Melo (1695-

1701) fundou um acampamento militar denominado de Arraial de Nossa Senhora dos Prazeres 

(1696). Outrossim, foi enviado à Capitania do Rio Grande, em 1698, o Terço do Mestre-de-

Campo Manuel Álvares de Morais Navarro, que seguiu para o referido arraial e permaneceu 
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até 1716 (MEDEIROS FILHO, 2021). Neste Terço estava presente Domingos de Morais 

Navarro, filho do Mestre-de-Campo Manuel Álvares de Morais Navarro, que se tornou o 

Capitão-Mor da Capitania do Rio Grande entre os anos de 1728 e 1730. As ofensivas 

portuguesas continuaram no decorrer do século XVIII e XIX, mudando as estratégias, mas 

permanecendo o interesse colonizador. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O século XVII constituiu um período de conflitos entre portugueses e indígenas, onde, 

aqueles queriam o controle lusitano sobre o sertão, através da interiorização em busca de terras 

e fontes hídricas para a pecuária e, de outro, os Janduís defendendo seu direito originário sobre 

as terras tradicionalmente ocupadas. Neste processo, retiraram dos Tarairiús a sua forma de se 

relacionar com a terra, tomando-lhes seu suporte material, os convertendo em trabalhadores 

rurais e inserindo uma racionalidade econômica capitalista inexistente dentre eles. 

Neste sentido, o espaço colonial deve ser entendido com um espaço definido a partir de 

relações de poder, pois todas as estratégias dos colonos – sejam os holandeses ou portugueses 

– voltaram-se para dirigir e gerir as atividades, recursos e indivíduos, efetivando o controle 

naquele território. Por outro lado, a investida colonial teve reações à pretensa conquista das 

terras indígenas, seja por acordos firmados com os holandeses ou por enfrentamento direto aos 

portugueses, gerando um estado de beligerância na região do Vale do Açu, onde se encontravam 

os Tarairiús da tribo do chefe Janduí. 

Buscou-se, no presente artigo, realizar uma leitura e interpretação dos dados 

historiográficos para identificar que a política de conquista imposta pelo governo colonial no 

século XVII se realizou com resistências espaço-temporais dos Tarairiús, mobilizados para 

defender suas terras e sua cultura.  

Este trabalho foi um esforço para estimular e contribuir no debate da questão indígena 

no território potiguar, de modo a deixar viva a memória destes grupos étnicos e a importância 

em compreender a resistência dos Tarairiús frente à ofensiva colonialista pelo qual passaram 

no século XVII. Assim, podemos evitar a preocupação trazida por João Pacheco de Oliveira 

(1999), que advertiu para não nos deixarmos seduzir por etnologias das perdas culturais que 

idealizam o passado e a pureza original indígena, assim como naturaliza a situação colonial, 
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nos levando a uma falsa compreensão da presença indígena no sertão potiguar, sobretudo, dos 

Janduís na região do Açu.  

Para finalizar, presta-se agradecimento ao grupo de pesquisa Coletivo Terres, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, campus 

Ipanguaçu, do qual sou membro, diante das atividades de pesquisa que vem realizando, 

sobretudo, buscando compreender as questões socioculturais, políticas e econômicas do Vale 

de Açu. 
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Resumo 

Este artigo traz à tona a história de resistência do povo Caboclos do Assú - situado próximo a cidade de Assú no 

RN, sua relação com a agricultura e o seu processo de autoidentificação a partir da memória e da resistência pela 

permanência em seu território e manutenção de sua cultura ancestral.  

 

Palavras-Chave: Resistência, Memória, Território, Ancestralidade.   

 

 
Resumen 

Este artículo saca a la luz la historia de resistencia del pueblo caboclos de Assú - ubicado cerca de la ciudad de 

Assú en RN, su relación con la agricultura y su proceso de autoidentificación basado en la memoria y la resistencia 

a la permanencia en su territorio y el mantenimiento de su cultura ancestral. 

 

Palabras Clave: Resistencia, Memoria, Territorio, Ascendencia. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É fato que, no estado do Rio Grande do Norte aconteceu um massacre aos povos 

indígenas que o habitavam, fisicamente e culturalmente. É costumeiro ouvir de pessoas comuns 

e até mesmo de estudiosos, que não existem mais povos indígenas nesta região, isso acontece, 

tanto pela falta de conhecimento a respeito das etnias e territórios indígenas do RN - já que não 

há dados de fontes oficiais do estado -, quanto, pela ineficiência do poder público em dar início 

- ou dar continuidade - a estudos que identifique, que delimite e demarque as terras, que faça o  

levantamento fundiário, bem como, a homologação das demarcações. Tal fato implica com que 
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até hoje, ainda não exista nenhuma terra indígena demarcada em um estado com de 3.000 

habitantes indígenas, segundo o censo de 2010 (IBGE, 2010). 

De acordo com Martins et al. (2020), no Rio Grande do Norte, há, no mínimo, quatro 

comunidades indígenas que reivindicam a demarcação de terras registradas no Departamento 

de Proteção Territorial da FUNAI. São elas: Caboclos do Assú (Assú), Catu (Canguaretama), 

Amarelão (João Câmara) e Tapará (Macaíba). Os autores ressaltam que essa fase é a anterior 

às fases do processo de demarcação, ou seja, que antecede a formação  do GT (FUNAI 2019). 

Os indígenas caboclos do Assú, ficam localizados em uma pequena área suburbana à 

margem da cidade Assú. De acordo com Oliveira (2014), até o ano de 2013, a comunidade era 

formada por 37 famílias indígenas, com 115 pessoas ao total. A maioria dos homens em idade 

produtiva trabalham em empresas de fruticultura da região, já as mulheres trabalham na própria 

comunidade com a agricultura e atividades artesanais. A comunidade é oficialmente 

reconhecida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) desde o ano de 2011. O que fortalece 

a identidade e cultura étnica. Além disso, todas as famílias subsistem através da agricultura de 

sequeiro que acontece em terras de fazendeiros, bem como criação de aves, ovinos e bovinos - 

sendo esses dois últimos em menor quantidade. 

Este artigo é fruto do Projeto de Pesquisa do IFRN- Campus Ipanguaçu “Caboclos do 

Assú: Reconhecimento, Memória e Resistência” e do Coletivo Terres, que em conjunto 

estudaram a história da comunidade através da memória dos próprios indígenas Caboclos e  

coletaram  informações  por  entrevistas via Google Meet e Whatsapp. O mesmo, tem o objetivo 

de relatar e evidenciar os resultados dessa pesquisa para contribuir na reconstrução da memória 

e cultura que foi perdida. Aqui, os entrevistados receberam nomes fictícios de Francisco, Luíza 

e Ícaro para preservação de suas identidades. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa de natureza exploratória se deu através de consultas a fontes primárias, as 

quais utilizamos as transcrições das entrevistas feitas pelo Projeto de Pesquisa do IFRN, já 

relatado na introdução, via aplicativos Google meet e Whatsapp. A princípio essa pesquisa 

deveria ter acontecido presencialmente na comunidade,assim como planejado. Entretanto, o 
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momento pandêmico impossibilitou as visitas aos indígenas, fazendo com que todas as 

pesquisas do projeto fossem reformuladas para acontecerem remotamente. 

Foram consultados artigos científicos e meios eletrônicos. De acordo com o 

levantamento bibliográfico foi feito a leitura das fontes primárias e secundárias a fim de obter 

informações e conhecimento para a construção da pesquisa, que fundamentou os resultados e 

discussões. Do ponto de vista qualitativo, o momento pandêmico nos limitou a aplicação de 

questionários e a visita presencial à comunidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A auto identificação indígena e a origem da comunidade Caboclos do Assú  

 

De acordo com Oliveira (2013), os interesses e colaborações em articular a indagação 

indígena com as atitudes do Estado, com uma agenda pautada na normalização fundiária, saúde 

e educação diferenciada, devem ser buscados como um dos resultados relativos à questão 

indígena no Estado. A emergência de comunidades indígenas no Rio Grande do Norte, além de 

comprovar a efetiva existência indígena, subvertendo a previsão de que eles foram 

exterminados ou mesmo dispersos junto aos colonizadores, Para tanto, são necessários 

trabalhos no domínio local onde a comunidade está localizada, a fim de reconhecer e localizar 

a presença indígena, e a relação destes com os colonizadores, compreendendo sobre outras 

perspectivas de um passado que é lembrado apenas pelo massacre indígena e de sua cultura. 

Refletindo sobre essa questão, Nunes nos aponta: 

 

O discurso de alteridade se faz presente ao se desmistificar o argumento de extermínio, 

e parte-se assim ao entendimento de sua historicidade e ocupação espacial, 

percebendo como os índios se inscrevem em sua temporalidade, pois o termo 

“caboclo” remete à ocupação territorial e sua singularidade frente às outras 

comunidades próximas e está inserido dentro da perspectiva dos censos demográficos 

que incluíam os indígenas e os negros dentro desse grupo. A etno-história visa dar 

espaço às narrativas e histórias de vida desse grupo, onde a captura de uma tapuia por 

um caçador está presente no discurso da sua origem indígena. Dessa forma, o processo 

de territorialização contextualiza-se com as demandas atuais da emergência indígena 

no Estado potiguar. (OLIVEIRA, 2013) 

 

Um dos obstáculos a serem superados são as barreiras burocráticas que limitam as 

reivindicações de reconhecimento e territorialização. Não apenas parando nesse ponto, mas 
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também se constata desafios encontrados em uma maior sensibilização das comunidades, 

buscando uma melhor organização e interesse dos seus habitantes no sentido de melhor articular 

as reivindicações, e assim haver a solidificação e ampliação das redes já determinadas entre 

elas. Há adversidades do poder público e instituições encarregadas para atender de forma mais 

prática e rápida as exigências e melhorias na saúde e educação, com o crivo das lideranças 

indígenas. 

De acordo com Oliveira (2013), os grupos étnicos se utilizam das diferenças culturais 

para produzir e reproduzir sua individualidade, e é de grande importância saber como estão se 

auto identificando. A explanação do líder comunitário Luiz, da comunidade dos Caboclos ao 

evidenciar a dificuldade de se afirmar a presença indígena na comunidade, faz resgatar uma 

temática pouco estudada do passado colonial, e ao apresentar a Guerra dos Bárbaros, principal 

fato histórico que baseia o discurso daqueles que acreditam ser nesse momento onde aconteceu 

um completo massacre das populações indígenas, e a ocupação em massa do sertão pelos 

colonizadores. Especificamente, a Guerra do Açu, dentro desse contexto, foi a que abrangeu a 

região onde está localizada a comunidade dos Caboclos, região onde moravam “Tapuias” da 

nação dos Janduís. Desta forma nos aponta Oliveira:  

 

Em relação à pesquisa de campo na comunidade, além do território está dividido em 

nome de vários proprietários, vê-se que em uma parte há uma longa cerca feita de 

pedras, onde segundo os moradores, foi construída no tempo em que o fazendeiro 

Fernando Soares administrava vivamente suas terras. Um morador da comunidade, 

Antônio Luiz Neto, mais conhecido por “Bolero Novo”, relata que ainda participou 

na construção dessa cerca, junto com Manoel Mariano, a mando do tal fazendeiro. 

Desde sempre foram chamados por Caboclos, nome que vem daqueles que fundaram 

a comunidade de mesmo nome. Seu Zé Mariano lembra-se de quando criança ficar 

sempre na presença de umas mulheres morenas, “abalofadas”, de cabelos pretos e 

longos, as caboclas. Também disse que aquela região era uma mata fechada dos 

índios, e fez referência aos “pilões” nas pedras, onde eram preparadas as refeições.  

(OLIVEIRA, 2013) 

 

Segundo Oliveira (2013), o panorama expõe a atual questão indígena no Estado do Rio 

Grande do Norte, em que a comunidade dos Caboclos está introduzida, as assembleias 

indígenas de campo estadual já realizadas, refletem o quanto os movimentos dos grupos 

indígenas potiguares têm obtido avanços. Especificamente a II Assembleia Indígena, realizada 

em novembro de 2011 na cidade de Goianinha, apresenta a organização das lideranças dos 

grupos indígenas, que junto com a comunidade dos Caboclos, percebe-se a rede de 

comunicação interna e externa estabelecida entre os mesmos. A atualidade em relação aos 
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indígenas potiguares pode ser vista justamente nesse aspecto, nas conexões promovidas em 

união entre as comunidades indígenas como os Eleotérios do Catu e os Mendonça do Amarelão. 

É o que comenta Ladouceur (2003): 

 
A identidade cultural não se traduz somente em relação à história e à memória 

coletiva: ela congrega igualmente uma espacialidade e, assim, a identidade cultural 

corresponde ao pertencimento a um território (distante ou imediato). Camponeses 

sem-terra, indígenas ou quilombolas despossuídos de seus territórios afirmam sua 

diferença e reivindicam esse território que não possuem, ou melhor, que está 

controlado por um grupo dominante. 

 

Se autodenominar indígena ou caboclo remete a si mesmo o peso  dos diversos tipos de 

preconceitos, abusos, depreciações e genocídios que esses povos autóctones sofreram. Portanto, 

afirmar a identidade de indígena caboclo é um ato de coragem, ousadia e resistência. Nesse 

mesmo viés, na comunidade Caboclos, alguns dos moradores relatam que desde a infância já 

se ouvia os relatos dos pais e avós sobre suas origens, mas que só foram oficialmente 

reconhecidos como indígenas através da FUNAI a partir de 2011. Ou seja, o sentimento de 

pertencimento a essa etnia já existia, e os serviços para o reconhecimento oficial - feito pela 

FUNAI - fizeram com que as lutas fossem legítimas.     

Em uma entrevista dada ao projeto de pesquisa Caboclos do Assú: Reconhecimento, 

memória e resistência, o indígena Francisco disse: 

 

Na verdade assim, essa comunidade ela tem uns 400 anos desde os ancestrais. Na 

verdade, a comunidade Caboclos do Assú surgiu  através de uma indígena chamada 

Maria Francisca, que foi pegada a casco de cavalo, aí foi morar em fazenda  [falha] 

Aí começou a surgir gente né. Isso da mesma família para essa região que tá 

comunidade. Quando tudo iniciou... quando a primeira pessoa, que foi a Maria 

Francisca, veio morar na comunidade, né, acabou que aqueles que moravam nas grutas 

aqui na redondeza começaram a se reunir. Meus bisavós contam que isso foi Há 400 

anos atrás né. Hoje que eu falo 400 anos porque pelo tempo de se conta até hoje, dá 

essa média de anos. Hoje tem 42 famílias na comunidade, famílias indígenas na 

comunidade. 

 

 Esse trecho citado pelo indígena Francisco, relata a origem da comunidade pela história 

oral que é repassada de geração em geração. Ainda sobre a história, algumas famílias falam que 

naquela época não tinha nem luz de lamparina de gás/óleo para iluminar as casas, então eles 

faziam uma fogueira fora da casa para que o clarão produzido pela fogueira entrasse dentro da 

casa para iluminar, já na questão alimentar eles comiam xique-xique, macambira, polpa de 

xique-xique e também faziam cuscuz da macambira e carnes provenientes da caça e pesca. 
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Apesar da qualidade de vida dos moradores da comunidade ainda não ser satisfatória como 

deveria ser, ainda se supera em relação à vida dos seus antepassados, que sofriam ainda mais 

na busca pela sobrevivência.    

 A grande colonização ocorrida  na Guerra do Açu citada por Nunes (2013) e a maneira 

atual como se organizou a comunidade Caboclos, nos leva a refletir acerca das relações de poder 

dos colonizadores  impostas  aos colonizados, territoriais e de trabalho. Bem como, as 

estratégias desenvolvidas por essas 42 famílias indígenas para resistir em meio a essa 

configuração de hierarquia sobre a propriedade em que vivem, e qual o papel da terra para eles 

nesse contexto. 

 

Relação Indígena - Terra 

 

Já se sabe que os povos autóctones do Nordeste, historicamente lutaram e resistiram 

contra a constante violação dos seus direitos e de suas terras. Enfrentaram atentados contra suas 

vidas através de armas de fogo e biológicas - doenças dos brancos, foram perseguidos por 

latifundiários e pessoas detentoras do poder político, econômico e social. Esse processo de 

invasões aos territórios, apagou diversas etnias e culturas indígenas de tal forma que, se tornou 

impossível de serem recuperadas. Sobre esse processo, Oliveira (1998) nos conta que, os povos 

indígenas que vivem hoje no Nordeste vieram de dois processos de territorialização. Sendo que 

o primeiro aconteceu na segunda metade do século XVII e nas primeiras décadas do XVIII. 

Esse foi mais relacionado às missões religiosas, onde várias famílias nativas com diferentes 

línguas eram atraídas para os conjuntos de aldeias missionárias, lá elas eram catequizadas e 

sedentarizadas. Foi a partir daí que surgiram as denominações indígenas do Nordeste, que foram 

justamente os agrupamentos que permaneceram sendo controlados através do trabalho e 

catequização. Esses eram os considerados “indígenas mansos” que foram introduzidos ao 

Estado Colonial Português, resultantes da homogeneização das diferentes culturas por meio da 

catequização e do disciplinamento do trabalho. Logo depois, o casamento interétnico foi 

incentivado, e passaram a introduzir colonos brancos dentro dos limites dos antigos 

aldeamentos, esses atos foram responsáveis pela segunda “mistura”. Sem uma quantidade 

significativa de fluxos migratórios para o sertão, as antigas terras dos aldeamentos continuaram 

sob o comando dos descendentes dos indígenas das missões, que tinham posse compartilhada. 
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Em 1850, o movimento de regularização das propriedades deu início a o que podemos chamar 

de terceira “mistura”. Onde: 

 

As antigas vilas, progressivamente, expandem o seu núcleo urbano e famílias vindas 

das grandes propriedades do litoral ou das fazendas de gado buscam estabelecer-se 

nas cercanias como produtoras agrícolas. Os governos provinciais vão, 

sucessivamente, declarando extintos os antigos aldeamentos indígenas e incorporando 

os seus terrenos a comarcas e municípios em formação. Paralelamente, pequenos 

agricultores e fazendeiros não-indígenas consolidam as suas glebas ou, por 

arrendamento, estabelecem controle sobre parcelas importantes das terras que, na 

ausência de outros postulantes, ainda subsistiam na posse dos antigos moradores. 

(OLIVEIRA, 1998, p. 58) 

 

Ainda segundo Oliveira (1998), essa foi a mistura mais radical que aconteceu. Pois, 

propiciou a limitação de posse e deixou  registrado na memória e história as marcas desse 

apagamento. Após isso, em meados do século XIX não se falava mais em povos indígenas do 

Nordeste, desapossados de seus territórios e tratados apenas como “descendentes” ou “índios 

misturados'', tiveram sua cultura e seus costumes apropriados como “tradições populares”. 

Oliveira (1998) ainda fala que na primeira década de 20 o segundo processo de 

territorialização formou o os mais claros “índios” do Nordeste, que mantiveram sua língua 

(yatê) e passaram a viver mais excluídos do mundo externo. De maneira geral, esse processo 

de territorialização impôs crenças e características individuais aos indígenas, foram marcados 

e afetados por fluxos e tradições culturais exteriores, que trouxeram uma novas atualizações de 

rituais, crenças e até mesmo a própria cultura. 

É claro que na sociedade contemporânea existem algumas etnias indígenas que 

resistiram, lutaram e conquistaram o direito de residir em suas terras. Mas, um grande problema 

ainda enfrentado por uma grande parcela de etnias indígenas, incluindo a dos Caboclos do Assú, 

é que, por mais que tenham o direito à propriedade, infelizmente ainda não é uma realidade. 

Dessa forma, todo esse processo de territorialização reflete na comunidade de forma muito 

incisiva, levando gerações a viverem em terras de fazendeiros que se apropriaram dessas terras 

após a Guerra dos Bárbaros, colocando cercas e se dizendo proprietários dessas terras. 

Porém, as misturas estratégicas, as guerras, a colonização, a catequização e as tentativas 

de afastar os nativos de suas culturas e terras, não foram capazes de acabar com o que Junior 

(2012) falava. Que, esse sentimento de pertencimento a um lugar, por meio de um enraizamento 

identitário, que não significa que o indivíduo não se relaciona com outros meios e culturas, 
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Vale salientar que a agricultura é uma prática que eles têm muito gozo, não é 

exclusivamente para a sobrevivência, e sim porque gostam da relação homem-natureza. Mas, 

além da comunidade estar localizada em uma área de difícil acesso à serviços essenciais como 

hospitais, supermercados e escolas, as terras na qual praticam agricultura também pertencem a 

fazendeiros. Em meio a essa realidade, o difícil acesso à água doce dificulta ainda mais o 

desenvolvimento de uma agricultura independente, submetendo a comunidade à atividade de 

agricultura de subsistência. Já que a água salina disponível serve somente para fins de higiene 

pessoal e caseira. Assim nos diz uma entrevistada:  

 

A nossa água é salgada. Aí, as plantas que a gente tem aqui, assim, Umbu, um pezinho 

de acerola, um pé de siriguela … Para lavar roupa, essas coisas assim é salgada mesmo 

[Inaudível, falha na internet] lá na associação e colocou um dessalinizador, não deu 

água suficiente para abastecer a comunidade. (Luíza) 

 

A agricultura de sequeiro é a principal atividade responsável pelo sustento das famílias. 

Entretanto, os pagamentos em forma de meação deixam os meeiros em situação precária e sem 

garantias de alimento para o ano todo. A ausência de outras rendas que garantam um amparo 

nos períodos de maiores necessidades, é um dos fatores limitantes e precarizantes da vida dessa 

população. Como consequência, os homens em fase produtiva acabam saindo para as cidades 

do Vale do Açu em busca de trabalho, numa tentativa de melhorar as condições de vida. 

Geralmente, por serem trabalhos sazonais, quando os contratos acabam, eles voltam a trabalhar 

na agricultura local. Isso fica bem claro nos palavras do José: 

 
Luíz: O senhor também trabalha na agricultura? 

José: [Inaudível, falha na internet] porque emprego aqui é difícil, a gente tem que sair 

para trabalhar fora. Eu trabalho na  empresa e quando acaba lá o contrato, acaba a 

temporada, aí eu estou aqui e pego na agricultura. (Luiza). 

 

Ainda nesse contexto, a ausência de terras é um fator limitante para a criação de aves, 

ovinos e caprinos, tendo em vista que os animais precisam seguir uma dieta que inclui ração e 

pasto. Como consequência, a criação de aves acaba sendo predominante, pois os custos são 

menores e esses são os animais que se encaixa melhor nessa realidade. 

Ademais, quando se fala sobre a etnobotânica de plantas medicinais, são poucos os 

estudos existentes. E, quando há um recorte em cima das plantas medicinais utilizadas pelos 

indígenas Caboclos do Assú, aí é que esses estudos se tornam quase inexistentes. É justamente 

nessa tentativa de resgatar a memória da relação entre os indígenas - natureza, e seus saberes 

271 



 
 

 

populares sobre uso de plantas medicinais, que Professora Natália Maximo e Melo buscou por 

meio da entrevista com Tiago e Luiza - indígenas e moradores da comunidade- , resgatar essa 

memória.  

 

Quadro 1:  plantas medicinais e seus usos baseada na entrevista 

Plantas cultivadas em 

casa 

Usos Plantas da Floresta 

Caatinga 

Usos 

Hortelã Gripe e trombose Jurema (casca) Cicatrização de feridas 

Capim Santo Calmante Ameixa (casca) Inflamação no útero e 

ovários, e gastrite  

Cidreira Calmante Cajueiro (casca) Os mesmos usos da 

ameixa 

Manjericão Dor de ouvido Arruda Dores 

Louro Má digestão Quebra pedra (raízes) Cálculo renal 

Chá do olho da goiabeira Dor de barriga Cumaru (cascas) Sinusite e gripe 

  Marizeiro (cascas) Anemia 

  Fedegoso (Raízes) Gripe 

  Muçambê (flores) Gripe 

  Mamão (folhas) Dor na cabeça 

  Pinhão (folhas) Dor na cabeça 

  Jucá (vargens)  Dor nas costas  

Fonte: Autoria Própria, 2021. 

 

Os saberes populares são passados de geração em geração. É uma forma de manter vivo 

o respeito e cuidado com a natureza, pois é dela que vem o alimento, o sustento e a cura. Assim, 

estudar a etnobotânica das plantas medicinais utilizadas pelos indígenas é uma forma de estudar 

o passado para poder entender o presente, recuperar uma parte do que foi perdido e construir 

um futuro melhor.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Segundo Cavignac e Alveal (2019), as narrativas e conhecimentos sobre os indígenas 

do Rio Grande do Norte  foram sendo  construídos de forma que invisibilizam as histórias de 
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resistência. Isso fez com que, além de perder a riqueza de uma cultura, com que houvesse a 

perda de fatos que deveriam estar registrados, e aos poucos foram apagando evidências de que 

um dia houvesse existido alguma etnia indígena no RN. E, essa, foi justamente uma tentativa 

da elite em apagar a história e a identidade indígena.  É nosso dever questionar e tentar resgatar 

parte da história que foi perdida. 

Ao preservar a memória histórica de um povo, suas tradições, registros e quaisquer tipos 

de informações pode-se traçar um perfil de como viviam aquele povo, seja suas raízes, origens 

e muito mais. Mas a cultura, língua/dialetos, costumes, histórias passadas de pais para filhos, o 

modo que tratavam as doenças(seus remédios caseiros e o modo como cuidavam dos debilitados 

de saúde), as brincadeiras das crianças, o estilo de comidas, como as caçadas funcionavam e 

vários outros pontos e fatores que foram gradativamente se  perdendo ao longo do caminho do 

passar do tempo, juntamente com os massacres que ocorriam, não era só as vidas dos indígenas 

que iam para a cova mas também todos os marcos que a existência deles deixava também foram 

gradativamente se perdendo.   

Apesar das tentativas de apagar a existência indígena no RN, várias comunidades, 

povoados, assentamentos, de origem indígena se impõe e lutam para manter sua vida 

tradicional, sua agricultura e seus modos de vida. Assim, a comunidade caboclos do Assú luta 

para se manter em seu território e pela sua subsistência na agricultura. A comunidade afirma 

sua existência se impondo as adversidades geradas pelos anos de apagamento e pela grilagem 

de suas terras. Seus saberes ancestrais são passados de geração a geração, e aumenta cada vez 

mais a auto identificação e resgate de suas raízes.  
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Resumo 

Nesse relato de experiências vividas durante a pesquisa que investiga o riso nas narrativas que fazem parte das 

tradições do povo Tuxá. Os Tuxás originalmente viviam no sub-médio São Francisco, região do Sertão de Rodelas, 

encontra-se um maior número de famílias aldeadas, em luta pelo reassentamento. Eles tiveram suas terras 

inundadas pela Hidrelétrica de Itaparica no final da década de 1980 e ainda hoje resistem à política de 

aproveitamento hídrico, do Governo Federal. Esses empreendimentos trouxeram como consequências a invasão 

das suas terras, ataque a lideranças indígenas, especulação imobiliária, além de danos à saúde e qualidade de vida; 

perda de tradições, sobretudo, da língua e rituais religiosos ligados à terra. Essas narrativas ainda consideram a 

importância que das memórias dos mestres e das mestras de tradição, reflexão sobre como o riso e seu papel 

questionador, além de contribuir para reivindicar o direito à dignidade da vida que se propaga na aldeia Tuxá como 

uma forma de sobreviver e resistir. 

 

Palavras-chave: riso; memória coletiva; narrativas 

 

 
Resumen 

En este relato de experiencias vividas durante la investigación que investiga la risa en las narrativas que forman 

parte de las tradiciones del pueblo Tuxá. Los tuxás originalmente vivían en el sub-medio de São Francisco, en la 

región de Sertão de Rodelas, con un mayor número de familias del pueblo luchando por el reasentamiento. Sus 

tierras fueron inundadas por la Central Hidroeléctrica de Itaparica a fines de la década de 1980 y aún se resisten a 

la política de uso del agua del Gobierno Federal. Estos emprendimientos trajeron como consecuencias la invasión 

de sus tierras, ataques a líderes indígenas, especulación inmobiliaria, además de daños a la salud y calidad de vida; 

pérdida de tradiciones, sobre todo, lengua y rituales religiosos vinculados a la tierra. Estas narrativas también 

consideran la importancia de los recuerdos de los maestros y maestros de la tradición, la reflexión sobre cómo la 

risa y su rol cuestionador, además de contribuir a reivindicar el derecho a la dignidad de vida que se difunde en el 

pueblo de Tuxá como una forma de sobrevivir. y resistir. 

 

Palabras llave: risa; memoria colectiva; narrativas 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como intenção apresentar um relato de experiência durante a pesquisa 

que investiga o riso nas brincadeiras, histórias e contos que integram as tradições do povo Tuxá, 

na produção de uma memória coletiva, a partir de narrativas performatizadas por uma mestra 

contadora de histórias. Importa destacar a relevância desse estudo num momento em que os 

povos originários têm sido alvo de persistentes e violentos ataques que concorrem para a 

destruição de suas tradições, ainda que asseguradas pela Constituição Federal de 1998  que 

garante direito à cultura, à diversidade cultural, às práticas próprias de cada povo e, 

relativamente aos indígenas, a posse da terra, cobiçada desde o marco da colonização 

portuguesa, e hoje por madeireiras, fazendeiros, garimpeiros, enfim, pela sanha do capital. 

Também a relevância da universidade para fortalecimento das tradições indígenas, através do 

intercâmbio de saberes e produção de visibilidade das suas narrativas. 

A mestra narradora que integra este estudo, uma mais velha, hoje com 93 anos, é 

referência na aldeia por cultivar a memória ancestral e da comunidade através das histórias que 

narra. Teve importante papel como técnica de enfermagem e parteira, dando nome ao Posto de 

Saúde da aldeia. Para Ecléa Bosi (1995), as lembranças dos velhos atualizam o passado no 

presente e estão impregnadas de representações, correspondendo à sua própria maneira de ver 

e entender o mundo. Compreende-se, então, que os idosos, quando fazem seus relatos, 

verbalizam aquilo que lhes ficou por processos comuns à memória, e os processos de seleção 

(por vezes conscientes, ou não) são a sua própria relação com as necessidades do presente. 

Todavia, há que se atentar para o fato de que toda memória é memória coletiva, ou seja, o 

fenômeno da recordação não possui uma dimensão estritamente individual, porque memórias 

produzem e são produzidas numa comunidade afetiva que se dá no convívio social. Logo, a 

memória de um indivíduo é sempre um modo de narrar histórias coletivas. (HALBWACHS, 

2013). E para Krenak (2019), as pessoas precisam possuir vínculos com a memória ancestral 

pois estas são referências que sustentam a identidade de um povo.  

Esta pesquisa utilizará a história oral como método de investigação, já que o objetivo 

central dessa é descrever a presença do riso na tradição indígena do povo Tuxá, através das 

narrativas dessa mais velha,  percebendo as relações com  a produção da memória coletiva do 

povo Tuxá, identificando os elementos de resistência associados  a produção de narrativas 
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cômicas com mitos e rituais presentes na performance da narradora. Assim  como os elementos 

gestuais e sonoros (da oralidade) quando é narrada uma história risível. 

Esse encontro implica, pois, na abertura para a performance do narrador. Paul Zunthor, 

“A performance é uma realização poética plena: as palavras nela são tomadas num único 

conjunto gestual, sonoro, circunstancial tão coerente (em princípio) que, mesmo se distinguem 

mal palavras e frases, esse conjunto como tal sentido.” (ZUMTHOR, 2005,p.86-7).No caso 

específico desta pesquisa as performances revelam narrativas risíveis que são apresentadas na 

forma de contação de histórias. Algumas questões são levantadas no contato com a narradora: 

o riso compõe uma cosmopercepção na tradição Tuxá? De que modo experiências risíveis 

produzem uma memória coletiva do povo Tuxá de Rodelas? Pode o riso atuar como resistência 

para manutenção das tradições Tuxás? 

Nos campos da filosofia, da história, da antropologia, da medicina, das artes, da 

literatura, o riso tem sido um intrigante objeto de estudo ao longo da história da humanidade.  

 

2 CONTEXTO 

 

Esta pesquisa inspira-se em autores que tem como interesse estudar o riso do ponto de 

vista da cultura. Em 2009 ganhou visibilidade o riso do povo Krahô, que vive no Tocantins, no 

“Hotxuá” (2009) documentário dirigido por Letícia Sabatella e Gringo Cardia que registra entre 

esse povo um sacerdote do riso que tem por função fortalecer e unir o grupo por meio da alegria, 

do abraço e da conversa. Outros estudos, como os de Lagrou (2006) estuda o riso grotesco entre 

os Kaxinawa, no Acre; e de Flores (2017) que investiga o riso grotesco entre grupos originários 

na amazônia e os processos de animalização corporal, reforçam o interesse por descrever as 

manifestações risíveis nas narrativas da mestra Tuxá, na Bahia.  

Sem desconsiderar as tradições do povo Tuxá, foi realizada uma revisão sobre a história 

do riso no ocidente, sobretudo os estudos de Bakhtin (1975). Este se debruça sobre a obra do 

renascentista François Rabelais. Seu foco é a cultura da praça pública e o riso do povo que 

revela uma cosmovisão carnavalesca do mundo. A carnavalização nada tem a ver com o 

espetáculo do carnaval, mas com um mundo que se renova permanentemente por seu caráter 

imanente. Dimensão presente nos estudos citados no parágrafo anterior. A pesquisa proposta 

tem relevância pois valoriza os saberes populares dos povos originários, narrados por uma 
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mestra da tradição, representante do seu povo. A pesquisa ainda considera a importância que 

há nas memórias e na capacidade de atualização para o presente, dos mestres e das mestras de 

tradição que valorizam nesse grupo social (os narradores), a oralidade. 

A história oral foi a metodologia de recolha das narrativas, estruturado nos estudos 

(auto)biográficos e se efetivará por meio de entrevista narrativa, dispositivo de coleta de dados 

(auto) biográfico que consiste em investigar e compreender as diferentes realidades culturais na 

qual encontra-se a mestra da tradição, sujeito desse estudo. A entrevista narrativa, própria de 

estudos autobiográficos, orienta as etapas e procedimentos realizados a partir da necessidade 

de ouvir, compreender e aprender com as experiências de vida justamente pela possibilidade e 

diversidade de acessar mundos individuais e coletivos por meio dos seus modos próprios de 

narrar e dar sentido às experiências. Ao narrar suas histórias e tecer redes de significação de 

suas experiências, os narradores são capazes de produzir um “conhecimento de si” (SOUZA, 

2006).  

Para FREITAS E GALVÃO (2007), o recurso autobiográfico inscreve-se na ideia de 

que, ao narrar os episódios com significados, os analisamos de uma forma contextualizada, 

fazendo com que essa análise ponha em evidência emoções, experiências ou pequenos fatos 

marcantes, como o poder do riso nas narrativas e performances dos quais antes não nos 

tínhamos apercebido.  O riso revela concepções sobre sociabilidade e tem também uma agência 

ritual: fazer rir ou se abrir ao riso, está ligado à habilidade de fazer vínculos sociais e agir no 

mundo (LAGROU, 2006). 

A transcrição, tão importante quanto os outros processos, merece uma atenção 

minuciosa e analítica, de modo que seja vista como uma interpretação que une diversos pontos 

em uma só identidade, e que ao mesmo tempo essas identidades se diferem por algum aspecto. 

É de suma importância que o conhecimento histórico-literário seja colocado como objeto do 

pesquisador, não apenas de um acervo de contos em si, mas do cuidado ao tratar a literatura 

oral, assim como no reconhecimento da identidade de narradora dessa mestra. 

 

3 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

O processo final da pesquisa foi a transmissão desses contos e o intercâmbio de saberes 

populares e acadêmicos que serve como ponte entre a Universidade e a comunidade externa. O 
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material compilado durante a pesquisa de campo servirá, por conseguinte, para a produção de 

artigos, ensaios e o produto final, ainda a definir. Somando-se a isso foi possível identificar as 

experiências e saberes contextualizados dessa mais velha e dos sujeitos envolvidos como um 

processo de práticas educativas mediada pelo diálogo e troca. 

As conversas para coleta das narrativas partiram de uma conversa informal seguindo o 

roteiro de um questionário desenvolvido para essa pesquisa. O depoimento individual pode 

constituir-se valiosa fonte, ainda que não se constitua entrevista formal. Toda entrevista teve 

por base a memória individual que se referência na coletiva, profundamente relacionada às 

vivências individuais. A utilização do depoimento como fonte para a história oral é uma forma 

de justificar a entrevista como histórica, referindo-se ao passado, já que aos idosos se pretende 

atribuir a guarda de memórias do passado, pelo próprio tempo de vida. Respeita-se a fala da 

mestra e, numa transcrição ipsis litteris, até a grafia de palavras não dicionarizadas ou vícios de 

linguagem permanecem intocados, preservando-se os sentidos atribuídos pela narradora, 

durante nossos encontros. As experiências apreendidas durante o processo de recolha mostram 

o quão reveladores podem ser as narrativas e que a função reguladora do riso, o riso está 

relacionado ao medo e ao perigo, sendo considerado apenas um elemento agregador da 

diferença. É preciso compreender que o riso é uma reação compartilhada e que isso depende de 

um contexto a ser experienciado por um coletivo diferenças difíceis de serem observadas 

quando nos debruçamos apenas sobre a técnica, mas que marcam quando, junto da técnica, 

levamos em consideração as narrativas que explicam a origem das figuras e seu engajamento 

em marcar a diferença e determinar aliados e predadores.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No processo de investigação acerca do riso nas tradições do povo Tuxá, percebe-se que 

o mesmo não está apenas ligado aos momentos de descontração e às situações festivas, ele 

também se faz presente como importante fator de crítica social. Por meio do riso podemos 

explicitar aquilo que em uma linguagem normativa não seria possível.  Dessa forma, uma vez 

que o riso está ligado a uma cosmopercepção de mundo, passe-se a investigar, através das 

narrativas dessa mestra da oralidade, como o povo Tuxá o utilizam ao lidar com o poder, com 

a hierarquia, com aquilo que temem. Percebe-se que o riso é um forte instrumento de 
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transgressão social. Na perspectiva de Bakhtin, na obra sobre Rabelais, este observa a alteração 

de papéis em que a opressão pode ser questionada, por meio do riso, principalmente popular e 

carnavalesco (2008). Essa transformação acontece devido ao riso, já que este suscita a dúvida, 

abre brechas e levanta questionamentos naquilo que, por vezes, entendemos como pronto e 

acabado. Nota-se, também, a contribuição do riso enquanto um agente que questiona a ordem 

estabelecida. O riso, em seu papel questionador, é ainda uma forma de reivindicar o direito à 

dignidade da vida humana e  a  perspectiva  indígena  que,  assim  como qualquer  outro  povo, 

anseia  pela garantia de seus direitos básicos. Longe dos grandes centros, o riso indígena se 

propaga dentro e fora das aldeias enquanto uma forma de resistência e sobrevivência.  
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Resumo 

A realização da Reforma Agrária e o reconhecimento da Comunidade Quilombola de Picadas (Ipanguaçu-RN), 

como de remanescentes de quilombolas, ocorridos na primeira década do século XXI, alteraram significativamente 

a configuração da localidade. Tendo isso em vista, no decorrer da pesquisa, buscamos seguir as trajetórias 

individuais a partir de sua construção simbiótica com o lugar. De um lado, o passado é reconstruído e uma nova 

narrativa emerge para fundamentar e justificar a denominação de comunidade quilombola. Ao mesmo tempo, a 

divisão de terras proporcionou uma nova percepção ao lidar com o espaço, uma vez que, de empregados, passaram 

a ser os detentores da posse do terreno. 

 

Palavras-Chave: História oral; História ambiental; Remanescentes de quilombolas; transformações ambientais; 

grupos minoritários. 

 

 
Resumen 

La realización de la Reforma Agraria y el reconocimiento de la Comunidad Quilombola de Picadas (Ipanguaçu-

RN), como remanentes de quilombolas, ocurrida en la primera década del siglo XXI, cambió significativamente 

la configuración local. Teniendo esto en cuenta, en el transcurso de la investigación buscamos seguir las 

trayectorias individuales en función de su construcción simbiótica con el lugar. Por un lado, se reconstruye el 

pasado y surge una nueva narrativa para fundamentar y justificar la denominación de comunidad quilombola. Al 

mismo tiempo, la división del terreno brindó una nueva percepción al momento de tratar el espacio, ya que, de 

empleados, pasaron a ser dueños del terreno. 

 

Palabras Clave: Historia oral; Historia ambiental, Quilombolas; Transformaciones ambientales; Grupos 

minoritarios. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Embora a palavra “quilombo” carregue sempre um inegável conteúdo histórico, ligado 

a movimentos de rebeldia, há muito ela vem sendo ressemantizada para abarcar a realidade 

atual. Tal processo não é obra de nenhum linguista ou antropólogo, mas fruto de um complexo 

debate que envolve a Academia, é certo, mas também inúmeras entidades da sociedade civil. 

Hoje, quilombo é uma categoria em aberto, em processo de construção e objeto de intensas 

disputas. O historiador José Maurício Arruti, todavia, assinala, com razão, que isso não quer 

dizer que trata-se de um signo sem significante. Há, sim, o desafio de reunir num conceito a 

“enorme variedade de formações sociais coletivas contemporâneas, que derivaram direta ou 

indiretamente das contradições internas ou mesmo da dissolução da ordem escravista” 

(ARRUTI, 2008, p. 102). Portanto, diz o autor, “o que está em disputa (...) não é a existência 

destas formações sociais, nem mesmo suas justas demandas”, mas “quanto de realidade social 

o conceito será capaz de fazer reconhecer” (p. 102).  

Arruti argumenta que para evitar fixar características definidoras que excluiriam grande 

parte dos casos concretos, a categoria de auto-atribuição foi adotada. Entretanto, tal categoria 

também traz suas dificuldades, especialmente porque ela implica a necessidade de algum tipo 

de mediação na qual a comunidade constrói uma nova narrativa de si, ao mesmo tempo em que 

a memória local é submetida a uma nova hermenêutica. Em outras palavras, o auto-

reconhecimento da comunidade como quilombola passa por uma revisão do passado, não 

apenas do passado coletivo, da comunidade, mas também o passado de cada um.  

Na Comunidade Quilombola de Picadas, localizada no interior do Rio Grande do Norte, 

a identidade quilombola ainda é contestada por alguns moradores, seja porque não se veem 

como grupo étnico ou porque negam-se a reconhecer no Major Montenegro, antigo dono das 

terras, um senhor de escravos. Mesmo assim, a maior parte dos moradores vem há anos se 

engajando na luta pelo reconhecimento. Neste processo, os moradores frequentemente 

relembram histórias de seus pais e as reinterpretam. Lançam nova luz a detalhes que antes 

consideravam triviais e reescrevem sua história, agora com um outro vocabulário e outro 

enredo. A memória herdada, diz Pollak (1992), tem um papel crucial na formação da memória 

individual e coletiva, como também na criação do sentimento de identidade com relação ao 

local em que habita e as pessoas que lhe antecederam. 
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O presente texto busca registrar um pouco dessa revisão do passado pelos moradores. 

Porém, visa também compreender como a regularização fundiária e o reconhecimento da 

identidade quilombola transformaram o ambiente da comunidade. Afinal de contas, as histórias 

individuais não se encontram descoladas do meio em que estão inseridas, visto que elas somente 

se constituem a partir da interação dos sujeitos com o meio. Como argumenta Lawrence Buell 

(2017), a memória ambiental é, entre outras coisas, “uma extensão do ser pessoal”, pois o 

ambiente é, também, uma experiência vivida individual e coletivamente. 

Nesse sentido, procuramos identificar as marcas da memória no espaço com o objetivo 

de compreender como os elementos ambientais da comunidade de Picadas compõem a narrativa 

de sua história, uma vez que casas, árvores, ruas etc. são, também, marcadores da história 

individual e coletiva da comunidade. Dessa forma, tentamos reconstruir um pouco da geografia 

cambiante da comunidade local para entender melhor como os moradores conferem significado 

ao espaço em que habitam. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa constitui um estudo de caso, tendo como foco uma área delimitada 

(hoje formalmente) pela Comunidade Quilombola de Picadas, situada na Zona Rural do 

município de Ipanguaçu. O estudo de caso foi escolhido por ser este caracterizado pelo “estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado” (GIL, 2008, p. 73).  

Em primeiro lugar, foi realizado um levantamento de informações sobre o local e a 

população que lá habita a partir de um Censo, realizado em conjunto com bolsistas do projeto 

“Práticas agroecológicas na produção de Artesanato de palha da carnaúba” e outros 

pesquisadores do IFRN, no ano de 2019. Para isso, foi produzido um formulário para essas 

entrevistas estruturadas, composto por 60 perguntas, que visaram o levantamento de dados 

econômicos, demográficos, sociais e ambientais em todas as residências da comunidade. Em 

seguida, essas informações foram contabilizadas para que uma visão geral fosse erguida. 

A princípio, pretendia-se, com os dados já levantados sobre os moradores, selecionar 

aqueles que viviam há mais tempo na comunidade (bem como aqueles mais dispostos à 

conversa) para realizar entrevistas mais prolongadas. Tais entrevistas visariam acessar 
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informações sobre o passado (histórias individuais e memórias sobre as mudanças na 

comunidade) e sobre o presente. Entretanto, devido à Pandemia da COVID-19, a ideia foi 

modificada. Assim, optou-se por entrevistas realizadas no meio online, através da plataforma 

do Google Meet, possibilitando, dessa maneira, que as reuniões fossem gravadas e 

posteriormente transcritas. O método utilizado nessa fase de entrevistas foi por pautas, uma vez 

que, segundo Gil (2008), ela apresenta certo grau de estruturação, já que se guia por uma relação 

de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando no decorrer da entrevista.  

 A metodologia da história oral foi importante à presente pesquisa, na medida em que, 

como argumenta Le Goff (1994), os indivíduos estão continuamente colocando para si questões 

relacionadas ao local onde moram, e concebendo a memória como representação seletiva do 

passado. Esta memória, porém, segundo o autor, não é somente restrita ao indivíduo, mas sim, 

pertence a um sujeito inserido em um contexto familiar, social e nacional. Nesse sentido, como 

afirma Ward (2012), a história oral constitui uma abordagem útil e aplicável ao estudo das 

relações entre memória e lugar. Andrews et al. (2006) assinalam, ainda, que a história oral 

oferece uma perspectiva singular sobre as “geografias do cotidiano”, assim como sobre as 

modificações no tempo das perspectivas do lugar, abrindo novos caminhos para a compreensão 

das relações entre identidades e lugares em uma variedade de escalas.  

Por fim, todas as informações coletadas por meio das entrevistas foram complementadas 

(e checadas na medida do possível) com uma pesquisa documental e bibliográfica. No caso da 

pesquisa documental, buscamos reunir documentos referentes à história da comunidade 

(arquivos pessoais ou disponíveis na internet), bem como a documentação relativa ao processo 

de regularização fundiária, como a carta escrita ao Governo Federal por parte dos moradores 

pedindo a ação imediata do INCRA e a carta resposta. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Um dos significados atribuídos à palavra “Picada”, segundo o Dicionário Escolar 

Aurélio Júnior de Língua Portuguesa (2011) é: “Atalho estreito aberto no mato a golpes de 

facão”. Tal definição, segundo o entrevistado Francisco Cassimiro da Silva – morador da 

comunidade de Picadas – é o motivo para tal denominação, já que, quando o primeiro dono 
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chegou à localidade, a maior parte do terreno consistia em mata, havendo apenas um pequeno 

campo descoberto, de onde, a partir da ocupação, passaram a surgir novos caminhos.  

A Comunidade Quilombola de Picadas, que é o objeto deste estudo, está situada na Zona 

Rural do município de Ipanguaçu, Rio Grande do Norte e pertence ao conjunto de 6 agrovilas 

que fazem parte do Assentamento Pedro Ezequiel de Araújo, cuja existência é fruto da 

desapropriação de terras que, outrora, configuravam a Fazenda Itu, através da Reforma Agrária 

no ano de 2005 (NASCIMENTO et al, 2017). Tal acontecimento proporcionou uma série de 

mudanças na vida de seus moradores, dado que, após gerações de indivíduos trabalharem e 

viverem sob as ordens do Coronel Ovídio Montenegro (pai) e do Major Manuel de Melo 

Montenegro (filho) – figuras históricas da região – passaram então, a serem donos de suas 

terras.  

Esse processo fundiário teve início anos após a morte do Major Montenegro, figura de 

grande importância para Ipanguaçu, visto que ele foi um dos articuladores do processo de 

Emancipação Política do município, entre tantos outros feitos de destaque. Sendo desse modo, 

um homem de grande autoridade na cidade, exercendo forte influência em vários âmbitos, como 

mencionado na seguinte fala:  

 

Tem o nome de Major porque comprou a patente. E tinha o nome e mandava mesmo. 

Por exemplo, se tinha um policial em Ipanguaçu e ele dissesse: "eu vou tirar esse 

policial amanhã", ele, como Major, ligava para o governador que era amigo dele e o 

homem ia embora, não tinha jeito. Era poderoso o cara aqui na terra. (Entrevista 

realizada por Ana Letícia, no dia 17 de março de 2021 com o morador Francisco 

Cassimiro) 

 

 Posteriormente ao falecimento do Major, seus filhos e netos, herdeiros de sua 

propriedade, passaram a administrar a fazenda. Entretanto, após uma luta árdua dos moradores, 

foram dados os passos iniciais para o processo de Reforma Agrária, com a liderança de 

Francisco Cassimiro da Silva. Ao saber da notícia, os proprietários ficaram extremamente 

insatisfeitos e cogitaram vender a fazenda MASA – Montenegro Agropastoril S. A., ação esta 

que, caso concretizada, levaria a muitos infortúnios para a população.  

Diante desse contexto, cria-se uma carta conjunta para ser encaminhada ao presidente 

da época, Luiz Inácio Lula da Silva, expondo toda a situação que estava se passando na 

comunidade há mais de 100 anos, incluindo o contexto de exploração e, como mencionado no 

próprio documento, de “pura escravidão”. 
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Somos aproximadamente 1600 agricultores que nascemos e vivemos numa fazenda 

denominada Montenegro Agropastoril S/A MASA, que pertenceu ao já falecido 

Major Montenegro e hoje está no comando de quatro filhos, herdeiros legítimos. O 

regime que foi adotado nesta propriedade há mais de 100 anos é de pura escravidão 

para com os seus moradores. Várias vezes fomos ameaçados de ser expulsos das 

terras, caso não votássemos nos candidatos que os Montenegro apoiassem. Desde 

1910, época em que nossos avós e bisavós até atualidade (2005) são maltratados, 

humilhados e escravizados indiretamente. Devido a diversos valores e direitos que 

não temos, resultado do regime de cativeiro onde moramos, coloca a nossa localidade 

rural com o menor IDH do município de Ipanguaçu. 

 

Tal relato recebeu rápido retorno do superintendente regional do INCRA, que 

classificava a fazenda, segundo a vistoria realizada, como improdutiva e, portanto, apta para o 

assentamento de aproximadamente 700 famílias. O reconhecimento como remanescentes de 

quilombolas, entretanto, veio anos depois (2010), a partir de estudos realizados pela Secretária 

Municipal de Educação, historiadores, membros da comunidade e outros colaboradores 

(NASCIMENTO et al, 2017). Servindo para validar novamente o seu direito sobre a posse do 

terreno, uma vez que, de acordo com o Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT/ 1988) da Constituição, é garantida a propriedade definitiva das terras 

ocupadas por remanescentes.   

De acordo com os relatos dos moradores da localidade, seus antepassados, ex-escravos, 

vieram de Brejo da Paraíba a fim de trabalhar para a família Montenegro e acabaram se fixando 

na localidade. No entanto, diante das condições reais de trabalho que encontraram, questiona-

se o fato de que se realmente vieram a ser tratados como trabalhadores livres. Como assinala a 

historiadora Emília Viotti da Costa (1986), após a abolição da escravatura, muitos recém-

libertos foram viver com parentes em cidades onde procuraram trabalho. Entretanto, 

independentemente do local onde fossem, as condições de exploração e desvalorização os 

acompanhavam. Como é possível observar no seguinte trecho de uma das entrevistas: 

 

Olhe, a minha avó, a mãe do meu pai, contava a gente, de tarde, quando a gente 

sentava pra conversar, que o Major mandava dar pisa nas pessoas, em negro, ele 

mandava dar pisa porque o negócio de escravo. Aí essa minha família, de meu pai, 

era de um lugar aí fora, descendentes de escravos aí vieram pra cá e aqui era a mesma 

coisa. Não mudou. Do jeito que era fora, era aqui, o Major fazia. O Major mandava 

bater, batia. Ele mesmo batia. Tudo era do jeito que ele queria (...). (Entrevista 

realizada por Ana Letícia, no dia 28 de fevereiro de 2021 com a moradora Neuza 

Maria) 

 

Não obstante, nem todos da comunidade têm necessariamente que se reconhecer como 

quilombola para que a atribuição da comunidade seja validada. Aliás, um exemplo que pode 
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ser mencionado sobre tal questão é que, no Censo realizado em 2019, ao questionar uma das 

moradoras sobre sua cor, ela respondeu: “coloque qualquer cor, menos negra”. Todavia, de 

acordo com os entrevistados da segunda fase, esse tipo de pensamento vem sendo reduzido e 

uma perspectiva de valorização vem sendo introduzida e perpetuada de pais para filhos:  

 

Eu sou negra. Eu sou da Picadas. Eu sou remanescente de quilombola lá da Picadas. 

Não tenho vergonha de assumir não e ensino pras minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, 

uma de 12 e outra de 7. "Mamãe na escola perguntaram que cor eu era, eu boto o 

que?", bote negra, você bote negra. Você não é parda não, você é negra. Se assuma, a 

gente tem que se assumir. Se valorizar. (Entrevista realizada por Ana Letícia, no dia 

13 de março de 2021 com a moradora Luiza Helena) 

 

Seja como for, ambos os processos (Reforma agrária e Titulação como quilombolas) 

representaram significativas alterações na vida dessa população, principalmente se for levado 

em consideração os aspectos ambientais que permeiam tal localidade. Desmatamento, 

disponibilidade de recursos hídricos, alteração da paisagem, saúde, qualidade de vida, trabalho, 

são alguns dos aspectos fortemente impactados na busca por conciliar o desenvolvimento social 

e econômico da comunidade com os recursos ambientais disponíveis. 

Uma dessas mudanças na paisagem se refere às habitações dos moradores. De acordo 

com os relatos dos residentes da comunidade, anteriormente à realização da Reforma Agrária, 

as casas (com exceção da Casa Grande) eram de taipa, com o teto feito de palha de carnaúba, 

sem banheiro integrado ou energia elétrica. Ademais, a comunidade inteira não passava de uma 

fileira única de casas. Hoje, entretanto, não é mais assim. As casas, devido ao recurso concedido 

pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), são de alvenaria. Fato este 

que, além de proporcionar maior estabilidade, também serve para combater uma série de 

doenças.  

 

É bastante diferente porque hoje a gente mora numa casa de alvenaria (...) De primeiro 

a gente morava em casa de taipa, não tinha água, não tinha luz, mas hoje graças a 

Deus é uma benção. Porque de primeiro ela era do Major e ele não aceitava nada que 

a gente fizesse aqui, ele tinha medo dos morador fazer a casa de alvenaria e tomar a 

comunidade, sabe? Mas aí como foi desapropriado, graças a Deus, hoje nós realmente 

somos donos. Hoje é uma benção.  (Entrevista realizada por Ana Letícia, no dia 11 de 

março de 2021 com a moradora Eliene Avelino) 

 

Veja bem, nós tínhamos antigamente, essas casas que era de taipa ou seja, de barro, 

elas tinham muitos barbeiros, né, que chamava bicudo. Esses insetos eles picavam as 

pessoas e muita gente até morreram sem saber o que estava acontecendo (...). Hoje 

nós estamos vivenciando uma época diferente, porque todos temos uma casa de 

alvenaria, aqui onde nós moramos são 139 casas de alvenaria, é totalmente diferente 
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as nossas vidas. (Entrevista realizada por Ana Letícia, no dia 17 de março de 2021 

com o morador Francisco Cassimiro) 

 

Todavia, vale ressaltar que, embora todos os que foram assentados pela Reforma 

Agrária tenham obtido suas casas de alvenaria, aqueles que chegaram posteriormente à 

localidade não tiveram tanta facilidade. De acordo com comentários de alguns entrevistados, 

os que chegaram depois não tiveram acesso ao crédito para a construção e acabaram optando 

por fazer suas casas de barro.  

 Além da construção de casas, após a realização da Reforma, surgiu na comunidade uma 

série de equipamentos sociais que, outrora, jamais estariam dentro de suas possibilidades. Este 

é o caso do posto de saúde, quadra de futebol, usina de artesanato, colégio grande. Como 

menciona uma das entrevistadas na seguinte fala: 

 

Hoje a comunidade ela mudou bastante, de primeiro eu me lembro que eu mesmo 

estudei lá na casa do Major, vizinho ao curral do gado, porque não existia colégio, 

porque ele não aceitava. (...) Era tipo um espaço que tinha o escritório dele. Sabe? 

Mas ficava vizinho ao curral das vacas. A gente estudou lá por muito tempo ainda, 

mas graças a Deus depois que foi desapropriado conseguiram fazer o colégio aqui. O 

colégio é bom, é grande. Uma benção. (Entrevista realizada por Ana Letícia, no dia 

11 de março de 2021 com a moradora Eliene Avelino) 

 

Outrossim, um ponto que merece destaque, refere-se aos lotes de terras obtidos durante 

o processo de Reforma Agrária, realizado pelo INCRA. Esses terrenos, foram divididos entre a 

população por meio de sorteios entre famílias. Todavia, uma das dificuldades mencionadas 

durante o processo de entrevistas, refere-se ao fato de que boa parte dos lotes ficam muito longe 

das residências dos moradores, o que dificulta bastante o trajeto. Além disso, outro elemento 

que se soma a essa distância é a ausência de água na região loteada, visto que não há poço, 

muito menos é próximo do rio ou da lagoa. Entretanto, há exceções de alguns lotes que 

conseguiram uma boa localização e, nesses ambientes, a agricultura torna-se mais propícia. Tais 

realidades são constatadas nos seguintes relatos:  

 

É um lote, só que a gente ainda não foi lá porque é muito longe daqui de onde a gente 

mora. E lá não tem água, não tem poço, essas coisas. A maioria, ninguém foi. Ficou 

muito distante das casas do povo. Ficou muito longe mesmo. Aí o pessoal nem procura 

mais (...) pra fazer seu plantio lá não. O pessoal vive por aqui mesmo, plantando aqui 

perto.  (Entrevista realizada por Ana Letícia, no dia 11 de março de 2021 com a 

moradora Eliene Avelino) 

 

A gente teve sorte, nossos 4 lotes é no berço da lagoa, porque foi um sorteio, tá 

entendendo? Então minha família foi a primeira a ser sorteada, no caso a gente daqui 

de casa. Então os nossos lotes é no berço da lagoa, é fácil. Aí é por isso que é tão perto 
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de casa e meu pai praticamente mora lá. Que é bem aqui perto você chegando aqui, 

das casas daqui onde a gente mora vê os nossos lotes (...) pra você ter ideia, a rede de 

energia passa por dentro do nosso lote, de um dos nossos lotes, é bem perto. É por 

isso que é mais viável pra gente, a gente teve sorte. É mais viável a gente cavar um 

poço que é perto e vai dar raso um poço e a energia é bem pertinho pra puxar. A gente 

teve sorte. (Entrevista realizada por Ana Letícia, no dia 13 de março de 2021 com a 

moradora Luiza Helena) 

 

 Além disso, foi levantada a questão sobre o que era feito com os lotes em que a plantação 

não era possível devido à ausência de recursos hídricos. Diante desse questionamento, foi 

revelado que, devido à distância, muitos dos moradores nunca nem sequer pisaram no terreno 

e outros, apenas cortavam a lenha para vender, principalmente em época de desemprego. Tal 

atividade, embora gere certos impactos ambientais, não é exclusividade desse novo período, 

uma vez que, na época do Major, tal atividade já era praticada. A diferença era que, antes, era 

ele quem determinava se a lenha podia ser cortada ou não e, caso fosse, uma parte lhe deveria 

ser entregue, como consta no seguinte relato:  

 

Aqui só arrancava árvore quando era pra fazer roçado, tirar lenha também. Que na 

época dele, ele não deixava tirar não. Tinha o tempo certo, ele tinha o tempo certo de 

tirar essa lenha e não era todo tipo (...) Os morador trabalhava pra ele ganhando de 

terça. (Entrevista realizada por Ana Letícia, no dia 28 de fevereiro de 2021 com a 

moradora Neuza Maria) 

 

Ademais, assim como as casas e a lenha, também não era permitido pescar na lagoa da 

comunidade sem a autorização do proprietário. Em uma das entrevistas, uma agricultora e 

aposentada de 61 anos, relatou, com certa emoção, os impactos da mudança ocorrida em sua 

vida após a Reforma Agrária, em conjunto com histórias do seu passado e de sua família. Uma 

dessas narrativas se refere ao contexto de seu pai e seu marido saírem à noite e pegar peixes 

escondidos na lagoa da comunidade, visto que não era permitido a pesca sem autorização. Caso 

o indivíduo fosse pego pelo fiscal, os pertences (redes, peixes etc.) que estivessem com o 

morador seriam confiscados e queimados, podendo, inclusive, ser levado à polícia. 

 

Hoje tudo que era do major é nosso. Hoje é tudo diferente. A gente vai a hora que 

quer, chega a hora que quer, pega o tanto que quer. Se quiser vender, vende. Se não 

quiser vender, não vende, fica em casa. É uma maravilha. (Entrevista realizada por 

Ana Letícia, no dia 28 de fevereiro de 2021 com a moradora Neuza Maria) 

 

Também nas proximidades da lagoa, em um espaço tido como da coletividade, eles 

realizam plantação de vazante. Essa técnica antiga, mesmo diante dos adventos da agricultura 

moderna, ainda resiste e é praticada no Nordeste (CABRAL; ZEGNA; CARVALHO, 2009), 
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pois consiste na utilização dos solos úmidos próximos às lagoas e rios descobertos pela água na 

seca, formando áreas de cultivo bem propícias para as mais variadas espécies, como feijão, 

melancia, milho, sorgo, entre outros. 

Entretanto, tal atividade, não fica isenta de impactos ao ambiente, dado que, para divisão 

da área de cada morador, foram instaladas um bom número de cercas dentro da lagoa, que 

acabam por limitar atividades de lazer que, no passado, eram marcantes à população, como o 

ato de nadar e brincar. Hoje devido ao grande número de cercas, o acesso acabou se tornando 

arriscado, como consta no relato:  

 

(...)na época, quando eu era criança e a terra inda era do Montenegro já se plantava 

vazante na lagoa, mas só que quando a terra era dos Montenegro era uma cerca só ao 

redor da lagoa e cada pessoa que prendia seu animal aí hoje não, hoje quem quer 

plantar a vazante na lagoa tem que cercar a vazante, entendeu?!  O pedaço de terra 

onde vai plantar. Depois disso, são muitas cercas dentro da lagoa então quando a lagoa 

enche, ninguém mais se aventura a tomar banho de lagoa porque pode se enganchar 

num arame, se machucar numa estaca, ninguém mais se aventura a tomar banho na 

lagoa. Hoje a finalidade da lagoa é só os peixes quando alguém se aventura a pescar 

em uma canoa ou então quando seca a vazante. Mas pra tomar banho na lagoa 

ninguém utiliza, por causa disso. A quantidade de cerca dentro da lagoa. Banho só na 

Ponta Grande, que é na mesma lagoa, só que em outra comunidade.  (Entrevista 

realizada por Ana Letícia, no dia 21 de fevereiro de 2021 com a moradora Luiza Mara) 

 

Além de impactar no lazer e na segurança, como foi constatado na fala supracitada, tal 

alteração também interferiu no volume dos recursos hídricos e na acentuação de processos de 

assoreamento, entre outros, como conta no seguinte trecho:  

 

A paisagem mudou muito, porque na época do Major a lagoa era limpa, o rio era 

limpo, tinha muita árvore em torno do rio, era fundo o rio, aí depois que ele faleceu, 

o pessoal abandonou a lagoa, o rio ficou muito assoreado, derrubaram as árvores que 

tinha em torno do rio, que protegia do assoreamento. Por isso que o rio hoje em dia é 

tão assoreado, porque derrubaram as árvores, aí isso facilitou com que o assoreamento 

do rio acontecesse mais rápido. Pra você ter ideia, a lagoa praticamente não toma 

água, a água muito pouca que chega na lagoa pelo pataxó por causa do assoreamento, 

que é muito grave. Hoje, mesmo que tenha uma enchente no rio pataxó, aqui na lagoa 

vai chegar água de peito, tá entendendo? É pouquíssima por causa do assoreamento 

do rio. Assim, mudou muito a paisagem, né. (Entrevista realizada por Ana Letícia, no 

dia 13 de março de 2021 com a moradora Luiza Helena) 

 

Tal mudança na paisagem, além do citado caso de desmatamento, também é reflexo de 

fatores naturais, como por exemplo, a seca. De acordo com a entrevistada Eliene Avelino, 

antigamente existia um vasto terreno de cajueiros, onde os moradores retiravam os cajus e 

castanhas e parte era destinada ao Major. Porém, devido a sucessivos períodos de seca ocorridos 

na região, a moradora relatou que a maior parte não suportou e morreu pela falta de água.  
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Apesar dos pontos contraditórios na abordagem em relação à terra, é inegável que, para 

a população, a conquista da terra foi um marco que dividiu a história da comunidade em antes 

e depois. Outrora era a submissão, depois o desafio de redescobrir a terra, agora, como donos.  

 

Hoje praticamente não existe semelhança com a anterior, porque hoje cada um é dono 

do que é seu. Mas isso trouxe alguns benefícios e alguns malefícios. É claro que a 

vida da gente hoje é bem melhor, nem se compara, porque hoje você é dona da sua 

terra, hoje você planta e não tem que dividir com ninguém, é seu, você trabalhou, você 

tem. Certo? (Entrevista realizada por Ana Letícia, no dia 21 de fevereiro de 2021 com 

a moradora Luiza Mara) 

 

 De todo modo, o futuro é vislumbrado com bastante otimismo e com a esperança de que 

novos projetos e iniciativas virão para beneficiar a comunidade. Para os que praticam a 

agricultura, o desejo é ver a implementação de poços artesianos, agricultura familiar sustentável 

e geração de empregos para jovens e adultos. Para tal, alguns cogitam a possibilidade de fazer 

empréstimos, outros apelam para o surgimento de uma gestão governamental que vislumbre tal 

iniciativa. Enfim, independente das circunstâncias, o anseio dos moradores é o de ver sua 

comunidade crescer e prosperar. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo da memória ambiental não está restrito ao mundo estritamente “natural”, em 

oposição ao mundo “cultural”. Afinal, a memória é, ela mesma, um produto da percepção e da 

reflexão humana. Nela, o mundo dito “natural” e o mundo “cultural” se interpenetram e 

produzem uma paisagem que é apreendida, significada e tornada inteligível. Nesse sentido, a 

identificação e formalização da comunidade como remanescente de quilombo trouxe (e ainda 

traz) profundas transformações para a comunidade. De um lado, o passado é reconstruído e uma 

nova narrativa emerge para fundamentar e justificar a denominação de comunidade quilombola. 

Cisões aparecem na memória coletiva, criando versões conflitantes de personagens históricos, 

como o Major Montenegro e as relações de sua família com os trabalhadores da propriedade. 

Por outro lado, a paisagem e as relações sociais se modificam profundamente, 

acompanhando as mudanças no sentimento de pertencimento e de identidade individual e 

coletiva. Casas de taipa tornaram-se casas de alvenaria, foi construído um posto de saúde, uma 

quadra de futebol, uma associação de moradores, uma escola. Assim, concomitantemente à 
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reconstrução do passado, os moradores assistem e atuam na transformação da paisagem da 

comunidade, visando à construção do futuro. 

O processo de apropriação dos moradores das terras onde vivem há gerações é permeado 

de contradições. No caso da Lagoa, por exemplo, a supressão da autoridade do Major tornou-a 

de uso comum, mas foi acompanhada de uma repartição individualizada da vazante, 

inviabilizando o seu uso como espaço de lazer. De todo modo, não se pode julgar o uso do 

território a partir de uma visão romantizada de uma comunidade quilombola, pois, como 

argumenta Haesbaert (2004), o território não é uma entidade exterior à sociedade que o habita. 

Ele é um resultado da imbricação de múltiplas relações de poder, desde aquelas que emanam 

da realidade econômico-política, até aquelas que emergem da ordem cultural. Mais do que uma 

simples expressão da posse de um espaço, o território constitui uma parcela de identidade, fonte 

de uma relação de natureza afetiva com o espaço (HAESBAERT, 2004). Assim como a 

categoria de quilombo, a territorialidade de Picadas constitui um processo em aberto, que 

transforma a paisagem acompanhando as vicissitudes desse movimento complexo e 

contraditório de identificação.   

 Em todo caso, cumpre ressaltar o papel crucial que possui a história oral na 

compreensão e na reparação das narrativas de sistemas humanos historicamente negligenciados. 

Tais grupos, ainda têm um amplo campo de estudo a ser desvendado pela historiografia e 

necessita de esforços para que as vivências, adversidades e tradições, que ao mesmo tempo 

condicionam e são condicionadas pelo meio no qual se realizam, sejam recontadas e colocadas 

em papel de destaque, reconstruindo as particularidades triviais da vida das pessoas, seus 

hábitos, sua história e suas dificuldades. 
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Resumo 

Com o objetivo de promover uma troca de experiências relacionadas às memórias e aos conhecimentos de 

mulheres quilombolas e moradoras de favelas do Rio de Janeiro, o Programa de Agricultura Urbana da AS-PTA 

realizou, por meio da metodologia Oficina Saberes e Memórias, encontros virtuais que aconteceram entre março 

e junho de 2020. A partir de perguntas “animadoras” foram promovidos debates sobre os elementos que conectam 

as vivências, memórias e conhecimentos produzidos por mulheres dos quilombos do Camorim, Cafundá 

Astrogilda e Dona Bilina - todos na zona oeste - e mulheres de favelas do sopé da Serra da Misericórdia, na zona 

norte da cidade. A experiência evidenciou o conhecimento acumulado e transmitido por essas mulheres, que são 

fundamentais pela busca de um ambiente saudável e pelo cuidado coletivo e de si, além de ter fortalecido a 

perspectiva do trabalho entre gênero e agroecologia.  

 

Palavras-Chave: Mulheres; Agroecologia; Memória; Agricultura urbana; Quilombos; Favela 
 

 
Resumen  

Con el objetivo de promover un intercambio de experiencias relacionadas con la memoria y el conocimiento de 

las mujeres quilombolas y habitantes de favelas en Río de Janeiro, el Programa de Agricultura Urbana de la AS-

PTA realizó reuniones virtuales a través de la metodología Oficina Saberes e Memories, que ocurirón entre marzo 

y junio 2020. Se impulsaron debates a partir de preguntas “alentadoras” sobre los elementos que conectan las 

vivencias, memorias y saberes producidos por mujeres de los quilombos de Camorim, Cafundá Astrogilda y Doña 

Bilina -todas en la zona oeste- y mujeres de favelas del piedemonte de la Serra da Misericórdia, zona norte de la 

ciudad de Río de Janeiro. La experiencia evidenció los conocimientos producidos y transmitidos por estas mujeres, 

que son fundamentales para la búsqueda de un ambiente sano y para el cuidado colectivo y personal, además de 

haber fortalecido la perspectiva de trabajo entre género y agroecología. 
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CONTEXTO 

 

É pelas mãos de muitas mulheres que a agricultura urbana e a agroecologia se 

fortalecem. Seus conhecimentos sobre cooperação, plantio, produção, preparo e beneficiamento 

dos alimentos tem garantido a segurança alimentar e nutricional de muitas comunidades no Rio 

de Janeiro (LIMA 2019; PORTILHO et al 2021).  Em um cenário de pandemia, muitas delas 

têm se visto com sobrecarga do trabalho, maior suscetibilidade à violência doméstica e urgência 

da necessidade da geração de renda.  

A maior sobrecarga tem cor. Não é possível falarmos dos efeitos da pandemia para as 

mulheres sem evidenciarmos a realidade das mulheres negras, pobres, periféricas e mães. 

Pensando na construção histórica do lugar da mulher na sociedade e do papel destas na 

construção de seus territórios, é imprescindível associarmos a agência das mulheres negras na 

formação das estratégias de sobrevivência e resistência da população pobre e sobretudo negra, 

sejam elas dos quilombos de dentro das matas, dos cortiços das áreas centrais da cidade ou das 

favelas contemporâneas. Lélia Gonzalez (2020) descreve as condições da mulher negra no país, 

e como incide sobre ela as desigualdades estruturais que se atravessam:  

 

A situação da mulher negra, hoje, não é muito diferente de seu passado de escravidão. 

Enquanto negra e mulher, é objeto de dois tipos de desigualdades que fazem dela o 

setor mais inferiorizado da sociedade brasileira. Enquanto trabalhadora, continua a 

desempenhar as funções modernizadas da escrava do eito, da mesma mucama e da 

escrava de ganho. Enquanto mãe e companheira, continua aí, sozinha, a batalhar o 

sustento dos filhos, enquanto o companheiro, objeto da violência policial, está morto 

ou na prisão, ou então desempregado e vítima do alcoolismo. Mas seu espírito de 

quilombola não a deixa soçobrar (GONZALEZ, 2020, p. 1999.) 

 

  

Do quilombo à favela, os “espaços negros” são historicamente excluídos, sofrem no 

presente, e sofreram no passado com a ausência de políticas públicas, precarização dos serviços 

urbanos e episódios sistemáticos de repressões do estado, que, historicamente, trata as 

comunidades como “espaços criminalizados. A ação imparcial do Estado sobre os territórios 

demandam lutas e resistências pautadas no bem-viver. Ainda que o processo formal de abolição 

tenha acontecido, a população negra no país não teve nenhum tipo de apoio por parte do 
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governo, o que fez com que passassem a viver em condição de pobreza e de precarização da 

vida.   

 

Desde a época colonial aos dias de hoje, a gente saca a existência de uma evidente 

separação quanto ao espaço físico ocupado por dominadores e dominados. O lugar 

natural do grupo branco dominante são moradias amplas espaçosas, situadas nos mais 

belos recantos da cidade ou do campo (...). Já o lugar natural do negro é o oposto, 

evidentemente: da senzala às favelas, cortiços, porões, invasões alados e conjuntos 

habitacionais (...), dos dias de hoje o critério tem sido simetricamente o mesmo: a 

divisão racial do espaço”. (GONSALES & HASENBALG, 1982, p. 55) 
 

As mulheres quilombolas-faveladas seguem sendo detentoras de saberes tradicionais, 

das rezas, da medicina natural e da alimentação saudável em seus territórios. Através desses 

elementos fortalecem os laços identitários das comunidades e as estratégias coletivas de 

existência e sobrevivência. Com essa intenção, essas mulheres acumularam conhecimentos 

ancestrais de saúde popular sobre o uso de plantas e ervas medicinais, que compartilham nas 

suas redes de solidariedade, receitas de xaropes, chás, banhos e escaldas pés. A oficina Saberes 

e Memórias buscou ser uma espaço de acolhimento, fortalecimento e conexão entre esse 

conjunto de mulheres. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Esse relato é resultado de um ciclo de Oficinas Saberes e Memórias, realizado pelo 

programa de Agricultura Urbana da AS-PTA. Os encontros foram fomentados como parte de 

uma metodologia de trabalho pautada na abordagem da educação popular, no âmbito da 

execução de dois projetos: O projeto Sertão Carioca: Conectando Cidade e Floresta, que tem 

patrocínio da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental; e o projeto Redes 

locais de produção e abastecimento: Fortalecendo laços de produção, comercialização e 

consumo de alimentos saudáveis, com apoio da Misereor.  

Como parte do desenvolvimento do trabalho direcionado às mulheres participantes dos 

projetos, a oficina foi um espaço de escuta e interação com o objetivo de levantar de maneira 

participativa elementos de conexão entre cidade e floresta, quilombos e favelas, além de outros 

temas de trabalho. Como disse Rosilane de Almeida, do Quilombo do Camorim, em uma fala 
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acerca da avaliação da oficina, o encontro é “um berçário, onde podemos nos escutar e nos 

acolher”.  

Neste primeiro ciclo de trabalho, a oficina foi realizada por meio de três encontros 

virtuais, nos dias 16 de março, 06 de maio e 10 de junho de 2021, em que foram conectadas 

mulheres dos quilombos do Camorim, Cafundá Astrogilda e Dona Bilina - todos na Zona Oeste 

- e mulheres de favelas localizadas no sopé da Serra da Misericórdia, na zona norte da cidade 

do Rio de Janeiro.  

Tendo como tema “Conectando Quilombo e Favela”, a cada encontro desse primeiro 

ciclo, foram estimuladas falas e reflexões às mulheres participantes, o que possibilitou a 

construção do vínculo e do reconhecimento mútuo.  

 

Conexões Mulheres dos Quilombos 

 

No primeiro encontro reunimos mulheres dos Quilombos Cafundá Astrogilda, Camorim 

e Dona Bilina. Como metodologia, as mulheres compartilharam conhecimentos e memórias 

que envolveram o uso de plantas e ervas medicinais, trabalhos em cozinhas comunitárias, além 

de reflexões sobre autonomia e soberania alimentar. 

A atividade iniciou com um poema trazido por Caroline Rodrigues, jovem e quilombola 

do Dona Bilina e que, dentre os versos, trouxe a seguinte mensagem “Perpasso a História / E 

Cultivo na memória / Dos meus avós/ Aqueles que chegaram / Antes de nós / Plantando as 

sementes / Pra que hoje germinassem”. As memórias apresentadas ao longo do encontro foram 

marcadas pela valorização do saber e do existir de outras mulheres, “as que vieram antes de 

nós”. Nestas falas foram saudadas as griôs do quilombos: Dona Bilina, Dona Astrogilda, Dona 

Alzira. Também foram celebradas as que hoje fazem parte da construção de seus territórios, 

Dona Dalila, Dona Zilda, e tomam para si o compromisso de compartilhar os conhecimentos 

adquiridos.  

 

Conexões Mulheres da Serra da Misericórdia 

 

No segundo encontro, foram reunidas as mulheres das favelas da Serra da Misericórdia. 

A atividade iniciou com a Dona Josefa, do Coletivo Verdejar Socioambiental, moradora do 
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Morro do Sapo, apresentando sua laje produtiva, onde mantém sua plantação de alimentos. 

Destacou que parte de sua produção é utilizada para troca entre amigos e vizinhos.  

Após conhecermos seu quintal de forma virtual, cada participante contou sua história e 

sua relação com o território. Todas as experiências narravam como, por meio da prática 

agroecológica, alcançaram acesso à renda e à alimentação saudável para suas famílias. Por meio 

da organização das hortas, feiras e produção de sabão, potencializam práticas de saúde e 

cuidado coletivo em seus territórios, afirmando que a construção de suas autonomias são 

fortalecidas pelas trocas estabelecidas.  

O evento foi marcado pelas apresentações emocionadas das mulheres, que 

compartilharam suas experiências e como se deu seu encontro com a agroecologia. Notou-se 

que as experiências apresentadas como individuais eram também coletivas. Palavras como troca 

e autonomia marcaram esse encontro.  

 

Conexões Quilombo e Favela 

 

Já o terceiro encontro foi realizado a partir da interação entre as mulheres dos quilombos 

e das favelas. Como atividade de abertura, foi realizada uma exposição sobre o livro Do 

Quilombo à Favela: A produção do "espaço criminalizado" no Rio de Janeiro (CAMPOS, 

2005), em que é apresentado o processo de organização do espaço das favelas a partir de uma 

reflexão da origem que remonta aos territórios quilombolas. 

Nesse encontro, a pergunta animadora foi “O que conecta o Quilombo e a Favela?”. As 

mulheres foram divididas em dois grupos para juntas responderem a pergunta. Marcelle Fellipe, 

integrante da organização comunitária Verdejar Socioambiental resume em sua fala o que foi 

discutido: 

 

O que sinto da conexão quilombo favela é luta e resistência! A luta pelo direito à terra, 

o vínculo forte, a cultura é nossa ancestralidade! O Verdejar tem essa raiz de luta e 

integração da favela com a floresta. Pelo direito ao verde, ao alimento de verdade, ao 

resgate dos saberes das plantas medicinais, ao uso e seu cultivo das PANCs, que 

contam muito da nossa história do nosso solo! Sinto a cidade inteira como nosso 

território. O fogão a lenha conecta a cidade e a floresta. 

 

  

 Temas como ancestralidade, cuidado mútuo, conhecimento sobre saúde popular e 

medicinal, trocas e doações dos alimentos e ervas foram destacadas como formas de conexão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os encontros da Oficina Saberes e Memórias viabilizaram um intercâmbio entre 

mulheres, fortalecendo a perspectiva do trabalho entre gênero e agroecologia. O 

compartilhamento das experiências evidenciou o conhecimento de quem luta por um ambiente 

saudável e pelo cuidado de si, da sua comunidade e da terra em que se planta e vive.   

A expectativa é que as oficinas ocorram regularmente e que possibilitem a conexão entre 

mulheres que atuam em diferentes territórios da agricultura urbana do Rio de Janeiro. Como 

uma estratégia de valorizar o conhecimento produzidos que é parte da memória coletiva, 

pretende-se sistematizar - em diferentes suportes - as referências e os conhecimentos 

compartilhados, e apoiar a difusão desses saberes em outras atividades de educação e 

comunicação popular que venham a ser realizadas nos territórios das mulheres participantes.  
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Resumo 

O presente trabalho analisará as implicações da pandemia de COVID-19 na vida das mulheres rurais para, por fim, 

discutir as formas de resistência utilizadas por esse grupo para lidar com as adversidades do momento atual. Foi 

realizada revisão de literatura e pesquisa bibliográfica, com base em artigos disponíveis em bases de dados 

científicas, e análise de reportagens sobre o tema, bem como houve a coleta de relatos de mulheres rurais, como 

forma de dar materialidade à teoria pesquisada. Analisando as dificuldades enfrentadas durante a pandemia, 

constata-se o aumento da violência doméstica, a dificuldade de acesso a políticas públicas, a sobrecarga do trabalho 

doméstico e de cuidados e a diminuição da renda, dentre outros problemas. Observa-se, ainda, como elas têm se 

organizado localmente, muitas vezes mediante o uso da tecnologia, e encontrado meios de resistência como, por 

exemplo, a economia solidária e outras formas de produção não capitalistas, a adoção de ações de solidariedade e 

a criação de rede de apoio capaz de atender não só as participantes dos coletivos organizados como suas famílias 

e comunidades. 

 

Palavras-Chave: Mulheres rurais; Pandemia; COVID, Políticas públicas; Resistência. 

 

 
Resumen 

En este trabajo se analizarán las implicaciones de la pandemia COVID-19 en la vida de las mujeres rurales y, 

finalmente, se discutirán las formas de resistencia que utiliza este grupo para enfrentar las adversidades del 

momento actual. Se realizó revisión de literatura e investigación bibliográfica, a partir de artículos disponibles en 

bases de datos científicas, y análisis de informes sobre el tema, así como la recopilación de informes de mujeres 

rurales, como una forma de dar materialidad a la teoría investigada. Analizando las dificultades enfrentadas durante 

la pandemia, se observa un aumento de la violencia intrafamiliar, la dificultad para acceder a las políticas públicas, 

la sobrecarga de trabajo y cuidados domésticos, y la disminución de los ingresos, entre otros problemas. También 

se observa cómo se han organizado localmente, muchas veces mediante el uso de la tecnología, y encontrado 

formas de resistencia como, por ejemplo, la economía solidaria y otras formas de producción no capitalistas, la 

adopción de acciones solidarias y la creación de una red de apoyo capaz de atender no solo a los participantes de 

colectivos organizados, sino también a sus familias y comunidades. 

 

Palabras Clave: Mujeres rurales; Pandemia; COVID, Política Pública; Resistencia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia da COVID-19 acentuou diversas desigualdades já existentes em um 

momento de crise política e econômica. Não surpreende, portanto, que alguns grupos sofram 

seus efeitos de forma mais profunda. Segundo estudos e pesquisas desenvolvidos no último 

ano, as mulheres são as mais afetadas pela pandemia, sendo que as maiores dificuldades 

enfrentadas por este grupo foram a violência doméstica, a sobrecarga de cuidados e a 

diminuição na renda. Nesse contexto, as especificidades inerentes às mulheres rurais atuam 

como fator de ampliação da vulnerabilidade. No entanto, essas mulheres possuem um histórico 

de organização coletiva e luta por direitos que remonta à formação da luta campesina no Brasil, 

o que as possibilita a adoção de formas de resistência às dificuldades impostas pela pandemia. 

 O presente estudo parte da hipótese de que mulheres organizadas em coletivos são 

capazes de criar uma rede de apoio e solidariedade e encontrando formas para lidar com as 

adversidades. Dessa forma, verificaremos quais desafios essas mulheres têm enfrentado durante 

a pandemia, se e como estão organizadas para amenizar as suas consequências e quais as formas 

de resistência utilizadas por esse grupo. 

 Utilizaremos como metodologia revisão de literatura e pesquisa bibliográfica, bem 

como relatos de mulheres rurais que participam ativamente de coletivos. Nas referências 

bibliográficas, incluiremos trabalhos sobre campesinato e patriarcado, bem como estudos sobre 

a COVID-19 publicados no último ano. Os relatos colhidos serão utilizados para dar 

materialidade ao aporte teórico apresentado. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para elaborar este trabalho foram realizadas revisão de literatura e pesquisa 

bibliográfica, com base em artigos de bases de dados científicas, e análise de reportagens sobre 

a temática. Houve, ainda, a coleta de relatos de mulheres rurais. 

Para a produção dos relatos, surgiram duas dificuldades iniciais. A primeira foi a 

impossibilidade de entrevistas presenciais, devido às medidas sanitárias de distanciamento 

social que não permitem tais encontros, e a segunda foi a dificuldade de acesso à internet de 

qualidade nas áreas rurais, o que inviabilizaria a participação da maioria das mulheres do 
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campo. Essa última problemática foi descrita por Schmidt, Palazzi e Piccinini (2020) que, ao 

tratarem sobre o uso da tecnologia para a realização de entrevistas virtuais, reconheceram que, 

em contextos de vulnerabilidade socioeconômica, pode haver limitações de acesso à internet 

ou a equipamentos necessários à realização da coleta de dados. Dessa forma, entendendo que a 

necessidade e a relevância da pesquisa, neste momento, importam mais do que o apego às 

formas, definiu-se como método o uso de aplicativos de mensagens instantâneas, de forma 

individual e assíncrona. 

As mulheres rurais que participaram da pesquisa fazem parte de coletivos organizados 

e já são familiarizadas com a pesquisadora, aspecto considerado importante para que os relatos 

não tenham um caráter extremamente formal e impessoal, já que a presença física não é possível 

no momento. Todas receberam um roteiro semiestruturado e aberto, contendo sugestões não 

limitadas de temas a serem abordados, e foram orientadas para que enviassem relato de forma 

escrita ou oral pelo aplicativo, no momento que entendessem mais oportuno e quando pudessem 

acessar a internet. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA E ANÁLISE DE RELATOS  

 

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o status de 

pandemia da COVID-19. Santos (2020, p. 6) afirma que “a pandemia vem apenas agravar uma 

situação de crise a que a população mundial tem vindo a ser sujeita. Daí a sua específica 

periculosidade” e que, para as mulheres, consideradas “cuidadoras do mundo”, a quarentena 

não só é particularmente difícil como pode ser perigosa, tendo em vista a sobrecarga de 

cuidados, o estresse e o aumento da violência doméstica. 

 A Comissão Interamericana de Mulheres publicou estudo intitulado COVID-19  en  la  

vida  de  las  mujeres:  Razones  para  reconocer  los  impactos  diferenciados, em que  

reconhece que a pandemia “está causando impactos específicos sobre as mulheres e 

aprofundando as desigualdades de gênero existentes, tanto dentro como fora de casa, em 

hospitais e centros de saúde, no trabalho e também na política” (2020, p. 4) e que “os 

indicadores mostram um aumento da violência de gênero, que é agravada pelo confinamento e 

pelo acesso limitado das mulheres aos serviços públicos de atendimento, prevenção e punição 

da violência” (2020, p. 5), elencando causas para o fenômeno: 
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O confinamento obriga as mulheres a ficarem presas com seus agressores. 

Considerando que o lar é o local mais perigoso para as mulheres, o confinamento 

aumenta o risco de violência contra elas na medida em que aumenta o tempo de 

convivência; conflitos são gerados em torno de questões domésticas e familiares; a 

violência continua sem ser interrompida e é gerada uma percepção de segurança e 

impunidade do agressor. […] 
O confinamento de meninas gera aumento da violência sexual contra elas e maiores 

complicações para a permanência nos processos de escolarização. O confinamento 

torna as meninas mais expostas ao abuso e à violência, a que se soma o risco de 

abandono escolar e exclusão após uma pandemia. […] 
A denúncia é difícil por razões de gênero. As mulheres têm um medo enorme de 

quebrar as ordens de quarentena e restrições sanitárias e de movimento, o que é 

agravado por suas funções de cuidado e proteção. (COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE MUJERES, 2020, p. 10) [Tradução Nossa e Grifo Nosso] 
 

 A violência contra mulheres na pandemia também foi uma das preocupações do Fórum 

Brasileiro de Segurança (2021), que observou que os dados de suas pesquisas, realizadas nesse 

período e comparadas com anteriores, apontam para um aumento dos casos de violência contra 

as mulheres e, ao mesmo tempo, para a dificuldade das vítimas acessarem as redes de proteção 

e denunciarem seus agressores, principalmente por estarem isoladas em casa com eles. 

 Se a pandemia agravou a violência contra as mulheres em geral, a situação das mulheres 

rurais tem sido ainda mais preocupante. A Comissão Interamericana de Mulheres (2020, p. 5) 

alerta que “a interseção de gênero com outras condições de vulnerabilidade agrava o impacto 

negativo da crise; portanto, é uma prioridade prestar atenção aos grupos mais vulnerados, como 

[...] as mulheres mais desfavorecidas nas áreas rurais”. Essa vulnerabilidade fica patente em 

vários relatos colhidos. 

 Joana (2021), uma das mulheres participantes do estudo, afirma, em seu relato, que “a 

violência contra a mulher só fez aumentar mais na zona rural porque tudo fica mais difícil. Elas 

tinham medo de denunciar, porque não tem delegacia pra mulher, e voltar pra casa junto de seu 

marido”. Maria Ângela (2021) concorda com a informação acerca do aumento da violência 

física e fornece ainda mais detalhes, contando sobre a ocorrência de violência patrimonial e até 

mesmo casos de feminicídio nas comunidades próximas. Ambas apontam que uma das 

dificuldades no enfrentamento da violência contra as mulheres rurais é a precariedade de 

instrumentos da rede de enfrentamento à violência contra mulheres na zona rural.  

Essa problemática é antiga e acompanha as mulheres rurais desde muito antes da 

pandemia. Scott, Rodrigues e Saraiva trazem que: 
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No Seminário sobre Violência contra as Mulheres no Meio Rural, ocorrido em 

novembro de 2007 em Brasília, há um depoimento que sintetiza bem a situação das 

mulheres rurais frente à violência: “na roça ninguém ouve o grito de socorro da 

mulher, a mulher não tem como buscar ajuda, não tem transporte, o povoado fica 

distante 40, 50 km. Não tem delegacia, não tem nada” (Maria Nice Machado - 

Conselho Nacional dos Seringueiros). Segundo outra participante do seminário, “essa 

violência a gente vive desde que nasce e dura pela vida inteira”. Estes depoimentos 

reafirmados pelos resultados da pesquisa de Rosani Schiavani (2002) mostram que o 

meio rural padece de políticas efetivas de enfrentamento para diminuir as 

desigualdades existentes. 
Até o presente, no cenário nacional Delegacias da Mulher (DDM), casas-abrigo e as 

demais assistências foram pouco pensadas levando em consideração essas mulheres. 

Os desafios para implementar estes tipos de ação, cada vez mais realizadas no meio 

urbano, passam por recursos, por distância, por disponibilidade de funcionários, por 

dificuldades de anonimato, por oposição no poder local e por uma série de outros 

fatores que deixam as mulheres rurais expostas à sensação de impotência e a 

experiência de se sentirem alvos de esquecimento sistemático. (SCOTT; 

RODRIGUES; SARAIVA, 2010, p. 71 e 73) 
 

 Mafort e Julca (2020, p. 83), por sua vez, afirmam que “as mulheres camponesas, 

indígenas, quilombolas e das florestas são invisibilizadas nesses dados, nas notificações e nas 

possibilidades de atendimento, cenário que se agrava ainda mais com a pandemia”, destacando 

fatores que dificultam o acesso dessas mulheres às políticas públicas e aumentam a situação de 

vulnerabilidade, como “acesso limitado a linhas telefônicas ou a meios de transporte para se 

chegar aos locais de denúncia”.  

 Outro problema agravado pela pandemia é a sobrecarga de trabalho doméstico. A 

Comissão Interamericana de Mulheres (2020, p. 4 e 10) afirma que “o lar tornou-se o espaço 

onde tudo acontece: cuidado, educação de crianças e adolescentes, socialização e trabalho 

produtivo; o que agravou a crise dos cuidados” e alerta, ainda, que “o confinamento agrava a 

crise de atendimento, aumentando a carga de trabalho global das mulheres”. No mesmo sentido 

desse entendimento, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2021, p. 8) conclui que “a 

permanência maior de crianças dentro de casa, em função do fechamento das escolas, também 

contribuiu para o aumento da carga doméstica de trabalho, uma tarefa socialmente imposta à 

mulher”.  

 Nessa mesma direção seguem os relatos das mulheres rurais colhidos neste estudo, que 

contam como a rotina diária das mulheres tem sido uma sequência infinda de trabalho 

doméstico, cuidados e conflitos: 

 

Teve mulher que até se separou porque tudo tinha que ser ela em casa, até mesmo o 

papel de professora, só as mães. Isso fez que elas fiquem sobrecarregadas e estressadas 

e os maridos batiam na sua mulher por não querer ajudar eles. (Joana, 2021) 
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Só que aqui, pronto, esse caso, de um relato de uma companheira. […] o serviço dela 

dobrou, porque antes ela acordava, as crianças iam pra escola, ela tinha tempo até de, 

sei lá, se cuidar mais, de ajudar o marido talvez, e ela disse que agora não tem tempo 

pra nada, não tem paciência porque é todo mundo dentro de casa, o dia todo, vinte e 

quatro horas e um chama e um chama... Essa questão de atividade de escola. Então, 

ela disse que não tem tempo, dobrou e tá sem paciência e muita coisa... (Maria Ângela, 

2021) 

 A sobrecarga de trabalho doméstico também não é uma novidade na vida das mulheres 

rurais. Os cuidados domésticos com a casa, com os filhos e com os maridos sempre fizeram 

parte dessa rotina. Faria (2009, p. 18) afirma que “para as mulheres a realização do trabalho 

doméstico e de cuidados coloca-se como parte de sua identidade primária, uma vez que a 

maternidade é considerada seu lugar principal”. Na mesma linha de pensamento, segue Aguiar: 

 

Marcadamente no meio rural, a divisão sexual do trabalho atribuiu à mulher o trabalho 

reprodutivo, este identificado ao espaço privado. Por não ser expresso em valores 

monetários, o trabalho reprodutivo é considerado improdutivo e, consequentemente, 

o tempo e a energia que as mulheres do meio rural empregam para sua realização se 

tornam invisíveis, esquecidos e desvalorizados pela sociedade. Embora as mulheres 

participem ativamente do trabalho na agricultura propriamente dito, ele é um trabalho 

atribuído aos homens e, por ser expresso em valores monetários, é considerado 

produtivo. 
O trabalho que as mulheres realizam no espaço produtivo é, no máximo, admitido 

como uma mera ajuda ou complemento ao trabalho masculino, e é comum elas serem 

consideradas “ajudantes” dos maridos ou “esposas” de agricultores (PAULILO, 

1982). Por isso, se diz que o seu trabalho é invisibilizado. (AGUIAR, 2016, p. 267-

268) 
 

 A última, mas não menos importante, consequência originada pela pandemia é a 

diminuição da renda. Mulheres rurais, que trabalham com agricultura familiar ou produção 

artesanal, costumam vender seus produtos em feiras locais ou regionais e, ainda, para o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). No entanto, medidas de isolamento 

social, restrições de circulação e suspensão das aulas, com a consequente suspensão do PNAE, 

aliaram-se ao medo da contaminação pelo vírus e, principalmente, à incapacidade de gestão 

eficiente das políticas públicas, fazendo com que a renda dessas mulheres ficasse seriamente 

comprometida. Os relatos colhidos explicitam as dificuldades que esse grupo enfrentou, 

principalmente no início da pandemia: 

 

A partir que as aulas foram interrompidas. E a partir daí… Nós tínhamos 

companheiras que forneciam alimentos para o PNAE. Foram totalmente suspensas. 

Então houve uma grande… Houve uma perda, né! Uma perca financeira muito grande 

e, depois que a pandemia diminuiu um pouco, tem a possibilidade de voltar pra feira, 

mas muitos não preferiram voltar. (Anna Paula, 2021) 
As mulheres tinham medo de sair de casa pra vender seus produtos, as mulheres 

usavam máscara, mas mesmo assim tinham medo até de ir pra feira vender. (Joana, 

2021) 
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Infelizmente, desde o início da pandemia a gente está com essa dificuldade. Passa um 

tempo aí começa a fazer os bolos pra entregar na comunidade. Aí não dá certo. Aí dá 

uma parada. Aí agora só está indo pra feira. A feira da agricultura familiar, que é dia 

de quinta-feira, duas vezes ao mês, mas assim... Por conta desse período que a gente 

tá vivendo, as vendas caíram muito, porque muitas pessoas não estão indo mais pra 

feira. (Maria Claudevânia, 2021) 
 

 Mesmo com a reabertura das feiras livres, muitas mulheres preferiram não retomar as 

atividades. Os casos de COVID-19 na comunidades fazem com que as mulheres permaneçam 

com medo e esse medo da contaminação impede que as suas atividades sejam retomadas. 

Consequentemente, suas fontes de renda são perdidas ou seriamente comprometidas. Segundo 

o Fórum Brasileiro de Segurança (2021), a perda de emprego e renda, e a consequente 

dependência financeira do companheiro, foram os principais fatores para a ocorrência de 

violência, segundo 25,1% das mulheres vítimas de violência durante a pandemia. Percebe-se 

que há um ciclo e a perda de renda, seja da mulher ou da família, é um dos fatores que mantém 

essas mulheres reféns da violência e da obrigatoriedade do trabalho doméstico exaustivo. 

 Para Santos, a crise gerada pela COVID-19 também se traduziu em incompetência, dada 

a incapacidade política das ditas sociedades democráticas em responderem à situação de 

emergência. No Brasil, essa incompetência é ainda mais patente. Dessa forma, “teremos de 

imaginar soluções democráticas assentes na democracia participativa ao nível dos bairros e das 

comunidades e na educação cívica orientada para a solidariedade e cooperação” (SANTOS, 

2020, p. 8). 

Várias formas de resistência surgiram durante a pandemia e é de suma importância 

reconhecer a força dos movimentos coletivos para a resistência desse grupo de mulheres no 

período da pandemia. Araújo (2020), referindo-se ao Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra, salienta que “neste contexto tão difícil para todos os brasileiros, devemos nos 

colocar ao lado do povo, lutando, nos organizando, prestando apoio e solidariedade para 

enfrentar a batalha contra a COVID-19”, reforçando que “a prática da solidariedade é 

fundamental para salvar vidas, ela é valor e princípio da nossa luta e organização”. Mafort e 

Julca (2020) constataram que o MST têm distribuído, desde o início da pandemia, toneladas de 

alimentos em todo o país, considerando que “essa atitude tem um conteúdo humano, de classe, 

e também orgânico, que estimula as pessoas atingidas pela crise e pela pandemia a se 

organizarem e mudarem sua condição material” e apontam um exemplo de resistência à 

violência, que vem do Setor de Gênero do MST, com o lançamento da campanha nacional 
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“Mulheres sem terra: contra os vírus e as violências”, com ações de combate à violência contra 

a mulher nos assentamentos e acampamentos do movimento. Em menor escala, conforme 

relatos colhidos, mulheres rurais uniram-se para realizar ações comunitárias como distribuição 

de cestas básicas, doação de produção excedente e redes de apoio para cadastramento no PNAE, 

em parceria com entidades, ONG’s e órgãos públicos, de forma a atenuar o impacto causado 

pela perda de renda das mulheres e suas famílias. 

Por fim, cabe apontar que a tecnologia foi fundamental durante esse período, pois 

possibilitou não só a organização de vendas e encomendas de produtos, mas a continuidade das 

atividades dos coletivos e a manutenção da rede de apoio entre mulheres. Esse apontamento 

também é feito por Michela Calaça, em entrevista concedida a Canan (2021) sobre os objetivos 

do processo de formação política de mulheres do Movimento de Mulheres Camponesas durante 

a pandemia, considerando que “o primeiro, e talvez mais importante, não nos sentirmos 

sozinhas! Encontrar as companheiras, mesmo que virtualmente, fortalece nossa alma, em 

especial em um momento tão terrível da realidade brasileira”. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa demonstra que as consequências da pandemia da COVID-19 são ainda mais 

sentidas pelos grupos mais vulnerados, como é o caso das mulheres e, especificamente, das 

mulheres rurais. O aumento da violência, a diminuição da renda e a carga exaustiva de trabalho 

doméstico são realidades que insistem em fazer parte do “novo normal”. No entanto, fazer parte 

de um grupo vulnerado e oprimido não significa a impossibilidade de resistência. E resistir ao 

“novo normal” é questão de sobrevivência. 

Como apontou Saffioti (2004, p. 130), “o fato de o patriarcado ser um pacto entre os 

homens não significa que a ele as mulheres não oponham resistência”. As mulheres rurais, cada 

vez mais conscientes de suas realidades e cada vez mais organizadas em movimentos e coletivos 

e cada vez mais buscando alternativas para as realidades que lhes são impostas, são um exemplo 

de como a luta por dignidade é possível.  

Em tempos de pandemia, elas encontraram maneiras de atenuar as consequências da 

COVID-19, construindo diariamente formas de resistência e lutando firmemente contra os 

efeitos devastadores do patriarcado, do capitalismo e do colonialismo, sem esquecer da 
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solidariedade. Além disso, conseguiram enfrentar as dificuldades encontradas na zona rural e 

usufruíram, da melhor forma possível, da tecnologia para manutenção das atividades de seus 

coletivos e redes de apoio. Por fim, é imprescindível salientar que os impactos dessas ações de 

resistência não afetam só as mulheres que efetivamente fazem parte dos coletivos, mas também 

os membros de suas famílias e, ainda, suas comunidades. 
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Resumo 

Este artigo visa resgatar a memória social e valorizar os conhecimentos tradicionais acerca de plantas medicinais 

da comunidade indígena Caboclos do Assu - RN. Para tanto, a pesquisa partiu da definição do que é conhecimento 

tradicional (DUTFIELD, 2000a; RAHMAN, 2000; SILITOE, 1998; MUGABE, 1999 e Y), assim como da 

perspectiva da Etnobotânica (RAMIREZ, 2007; BARRERA BASSOL, TOLEDO, 2008; COLARES, 2018; 

ROCHA, 2015) para então, fazer entrevistas com membros da comunidade indígena. Como principal resultado, 

obtivemos uma lista botânica com 20 plantas, seu local de coleta, parte da planta utilizada e para qual indicação 

terapêutica. Além disso, os relatos de vida obtidos trazem um conhecimento passado das gerações mais velhas 

para as mais novas, sobretudo entre mulheres. 
Palavras-Chave: Comunidade indígena, conhecimento tradicional, etnobotânica, plantas medicinais. 

 

 
Resumen 

Este artículo tiene como objetivo rescatar la memoria social y valorar los conocimientos tradicionales sobre plantas 

medicinales de la comunidad indígena Caboclos do Assu -RN. Por tanto, la investigación partió de la definición 

de lo que es el conocimiento tradicional (DUTFIELD, 2000a; RAHMAN, 2000; SILITOE, 1998; MUGABE, 1999 

e Y), así como desde la perspectiva de la etnobotánica (RAMIREZ, 2007; BARRERA BASSOL, TOLEDO , 2008; 

COLARES, 2018; ROCHA, 2015) para luego realizar entrevistas con miembros de la comunidad indígena. Como 

resultado principal, obtuvimos una lista botánica con 20 plantas, su lugar de recolección, parte de la planta utilizada 

y para qué indicación terapéutica. Además, las historias de vida obtenidas aportan conocimientos pasados de las 

generaciones mayores a las más jóvenes, especialmente entre las mujeres. 

 

Palabras Clave: comunidad indígena, conocimientos tradicionales, etnobotánica, plantas medicinales. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No município de Assu, Estado do Rio Grande do Norte (RN), está localizada uma 

comunidade indígena chamada de Comunidade Caboclos do Assu. Ao contrário do que o 

conhecimento predominante difunde acerca da inexistência de indígenas no estado do RN, esta 

comunidade, assim como outras localizadas no Estado, já tem sua identidade étnica reconhecida 

oficialmente pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) desde 2011. Os Caboclos do Assu são 

formados por 42 famílias que vivem basicamente do trabalho rural em terras de fazendeiros. 

Por meio de projeto de pesquisa realizado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) 

– Campus Ipanguaçu intitulado “Caboclos do Assu: Reconhecimento, Memória e Resistência”, 

foram realizadas pesquisa bibliográfica e entrevistas com membros da comunidade tendo como 

objetivo resgatar a memória social, sua luta pelo reconhecimento e conhecimentos tradicionais.  

Aquino e Filho (2015) evidenciam em seus estudos que o Vale do Açu se configura 

como uma das áreas do Estado com maior potencial para a implementação de projetos ligados 

ao Agronegócio. Por essas características a região apresenta tanto o desenvolvimento 

econômico marcado pelo Agronegócio e o conhecimento técnico-científico.  

É nesse contexto que se faz cada vez mais necessária a valorização do saber tradicional 

diante do predomínio da lógica da modernização agrícola e do conhecimento técnico-científico 

voltado aos grandes produtores. Em busca do resgate e preservação desses conhecimentos e 

valorização da comunidade rural e indígena do Vale do Açu, foi desenvolvido o projeto de 

pesquisa de pesquisa “Etnobotânica e Memória Biocultural: Resgate e Valorização do Saber 

Tradicional a Respeito de Plantas Medicinais em uma Comunidade Indígena” cujos resultados 

preliminares serão apresentados adiante. O projeto se debruça sobre os conhecimentos acerca 

de plantas medicinais e seus usos na comunidade. Mas, primeiramente, precisamos ressaltar 

alguns entendimentos a respeito do que chamamos de conhecimento tradicional.  

Sillitoe (1998) defende que o conhecimento tradicional seria aquele encontrado em 

pessoas que possuem histórias e tradições culturais únicas que moldam seus modos de vida e 

visões de mundo. Para o autor, o conhecimento tradicional trata de diferentes conteúdos que 

refletem as experiências e são ordenados de acordo com a linguagem. De acordo com Mugabe 

(1999 apud Dutfield, 2000a, p.94), o conhecimento tradicional se configura como “um acervo 
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não-escrito e respeitável no tempo de costumes, crenças, rituais e práticas que foi legado pelas 

gerações prévias” (MUGABE 1999 apud DUTFIELD, 2000a, p.94). 

Já de acordo com Rahman (2000), o CT é um conhecimento oral, sendo construído 

historicamente dentro de um grupo local, passado de uma geração para outra, contendo em sua 

composição tanto o conhecimento científico como outros saberes adquiridos por diversos 

povos. Portanto, entende-se que ao resgatar esse saber e reafirmar essa cultura, contribuições 

de cunho teórico e social serão geradas, permitindo encaminhamentos impulsionadores de 

reivindicações locais, pressionando as autoridades regionais e a comunidade civil a se aliarem 

nesse processo de resistência e reconhecimento social.  

Como objetivo desse artigo especificadamente, trataremos acerca do conhecimento a 

respeito do uso de plantas medicinais, tomemos por embasamento a Etnobotânica, ciência que 

estuda a relação dos indivíduos com as plantas. Essa área de conhecimento vem se preocupando 

com a perda de conhecimento tradicional em comunidades originárias ao redor do mundo. Isso 

é evidenciado no trabalho de Ramirez (2007), o qual afirma que há uma forte relação entre a 

destruição de território dos povos tradicionais com a perda de conhecimento, já que isso gera a 

perda de biodiversidade, ocasionada por meio da transformação desses ambientes em locais, 

por exemplo, para plantações de monocultura (RAMIREZ, 2007, p.241). 

A literatura estudada (BARRERA-BASSOLS, 2000a; BARRERA-BASSOLS, 2000b) 

nos permitiu entender que há memórias na natureza como um todo, o que é chamado de 

memória biocultural.  Os autores Barrera-Bassols e Toledo elaboraram uma teoria para estudo 

dessa memória que leva em conta diferentes níveis de conhecimento: o nível Kosmus, ou seja, 

a visão de mundo, em geral, ligado à religiosidade, aos ancestrais; o Corpus, correspondendo o 

conhecimento específicos, por exemplo, plantas úteis aos seres humanos; e a Práxis, que é o 

conhecimento prático sobre um tema, por exemplo, como curar gripe com plantas medicinais. 

É a partir da compreensão do que é conhecimento tradicional e os níveis da memória 

biocultural que realizamos a pesquisa, a seguir explicitada.  

 

2 METODOLOGIA 

  

Apesar de a pesquisa ter sido planejada antes da pandemia, para ser realizada 

presencialmente, nenhuma metodologia presencial foi possível após março de 2020. Os 

315 



 
 

 

procedimentos de pesquisa utilizados foram o levantamento bibliográfico com o objetivo de 

aprofundar acerca de conceitos e metodologias de pesquisa que tratassem de Etnobotânica, as 

plantas medicinais e o conhecimento tradicional. Em um primeiro momento, as leituras se 

referiam a teorias a respeito de Memória Social (HALBWACH, 1990; LE GOFF, 1990; RIOS, 

2013) e Conhecimento Tradicional (DUTFIELD, 2000a; SILLITOE, 1998; RAHMAN, 2000), 

Etnobotânica (RAMIREZ, 2007; BARRERA BASSOL, TOLEDO, 2008; COLARES, 2018; 

ROCHA, 2015), bem como bases científicas das plantas medicinais (MESQUITA, PINTO, 

MOREIRA, 2017; PEREIRA ET AL., 2009; NOVAES, NOVAES, 2021; LOPES, 2020; 

QUEIROZ ET AL., 2012; SOUSA, 2018; CHAVES ET AL., 2020; MACÊDO-COSTA ET 

AL., 2009; XIMENES, 2009) para fundamentar as discussões dos resultados. Aprofundamos 

as buscas para pesquisas situadas no RN. Uma delas é a dissertação de mestrado realizada na 

Comunidade dos Catu, aldeia indígena localizada no município de Canguaretama (SILVA, 

2018) e uma tese a respeito dos usos de plantas medicinais nos quintais de uma comunidade 

rural de Mossoró, município vizinho ao de Assu (FREITAS, 2014). Também buscamos 

conhecer a comunidade Caboclos do Assu a partir da leitura dos textos de Oliveira (2014) e 

Vieira (2020).  

Em uma segunda etapa de pesquisa, fizemos contato com o presidente da Associação 

Caboclos do Assu. A partir dele tivemos a indicação para conversar com uma professora da 

comunidade, com a secretaria da Associação e seu irmão. Os contatos foram feitos por meio do 

WhatsApp e o Google Meet foi utilizado para as entrevistas, uma vez que o último permite 

realizar gravação. As entrevistas foram semi-estruturadas e realizadas em grupo, pois contamos 

com a participação de docentes e estudantes. Esses contatos se deram entre dezembro de 2020 

e janeiro de 2021. Não foi possível abranger um maior número de indivíduos entrevistados 

devido às dificuldades do distanciamento social, pois o uso da internet é precário na zona rural.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O levantamento de literatura nos permitiu compreender o estudo da memória social, que 

se torna objeto de estudo nas ciências humanas permitindo compreender a relação do indivíduo 

com o coletivo, assim como, relacionar tempos passado, presente e futuro. O indivíduo não só 

reproduz por meio da memória, mas também a reinterpreta, reconta. Metodologicamente, a 
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memória nos traz a possibilidade de conectar a experiência e histórias do indivíduo ao contexto 

e a conhecimentos do coletivo. 

A comunidade Caboclos do Assu, conforme relatado por uma moradora entrevistada, 

não recebia atenção do poder público até que no início dos anos 2000, os moradores criaram 

uma Associação. A partir dessa organização, conseguiram obter um terreno para a construção 

de residências, água encanada, cisternas e agentes de saúde indígena. Os moradores relatam que 

desde a infância sofreram discriminação por serem caboclos. Atualmente, a Comunidade tem 

atenção dos órgãos públicos às suas demandas e mais respeito diante da população urbana. 

Buscam contar sua história aos mais novos e sempre relembrar sua origem comum, a indígena 

Maria Francisca, pega “a casco de cavalo” e fixada na região há cerca de 6 gerações.  

Atualmente, a Associação luta para a construção de uma escola na comunidade. As 

crianças e jovens precisam ainda hoje vivenciar as idas e vindas para a escola urbana, onde seus 

conhecimentos da zona rural são pouco valorizados. O conhecimento e escolarização são muito 

valorizados pelos membros da Associação pois assim, podem alcançar melhores condições de 

vida, ter força para lutar por direitos e garantir futuro para as próximas gerações.  

Sabendo que o conhecimento é importante para os membros da comunidade, buscou-se 

valorizar e reconhecer tais saberes tradicionais por meio da investigação. As plantas medicinais 

foram o objeto escolhido para este artigo. Por meio da entrevista, obtivemos respostas de quais 

as principais plantas medicinais encontradas na comunidade e quais seus usos e modos de 

preparo de medicamentos populares.  

Pela literatura estudada sobre a Etnobotânica, na comunidade dos Catu e também na 

zona rural de Mossoró, percebe-se que o conhecimento sobre plantas medicinais se concentra 

entre as mulheres mais velhas. O mesmo foi verificado entre os Caboclos do Assu. Elas relatam 

terem aprendido com outras mulheres da família. O mesmo se observou na entrevista com Ana 

(nome fictício) mulher casada, 59 anos, agricultora, sem filhos.  

 
A minha avó, se saísse uma ferida nela, ela curava aquela ferida com o pó da casca de 

Jurema [inaudível, falha na conexão].A gente faz um cozimento da casca da ameixa 

ou do cajueiro, faz aquele cozimento, lava, enxuga bonitinho, com quinze dias está 

tudo bem saradinho, bem bonitinho.   

Você falou da sua avó, você aprendeu com ela? Onde você aprendeu? 

[Inaudível, falha na internet] passou para minha mãe, tem eu, as sobrinhas aprendendo 

e é tudo assim. Olhe, vou te dizer uma coisa que os médicos não querem nem ouvir 

falar. Você sabe, a minha avó, a minha mãe, e hoje as netas da minha mãe, que tiveram 

um filho... (Ana) 
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 Mesquita, Pinto e Moreira (2017), corroboram com a ideia de que há potencial aplicação 

de extratos ou moléculas de plantas oriundas da Caatinga, utilizadas para o desenvolvimento de 

drogas destinadas a tratamentos de patologias causadas por várias bactérias como a 

Staphylococcus aureus e outras. Refletindo sobre os potenciais medicinais do cajueiro 

(Anacardium occidentale), Novaes e Novaes (2021) realizaram uma revisão de literatura que 

permitiu-lhes concluir sobre a indicação dos potenciais do cajueiro para tratamento   e/ou   cura   

de   ferimentos, inflamações, infecções e problemas gastrointestinais. 

Com o excerto acima, Ana nos mostra que esse conhecimento vai sendo transmitido 

entre as mulheres da comunidade. O que não quer dizer que os homens não compartilhem do 

conhecimento e não tenha seu papel na produção de medicamentos caseiros. Ana diz que muitos 

homens sabem usar as plantas medicinais, mas as mulheres sabem mais pois são elas que 

cuidam da família. No nascimento de um bebê, por exemplo, os homens vão comemorar entre 

eles bebendo cerveja e as mulheres cuidam da criança. São elas que passam óleo de coco e cinza 

de cigarro no umbigo do recém-nascido.  

 Sousa (2018), em seu trabalho, destaca que o uso de plantas como medicamento 

terapêutico é tão antigo quanto a espécie humana, que busca com preferência remédios naturais 

e eficazes, capazes de proporcionar melhoria na qualidade de vida e oferecer outra forma de 

tratamento além dos medicamentos alopáticos.   

 

Óleos de origem vegetal são extraídos de diversas partes das plantas, raízes, polpa, 

flores, caules, folhas e sementes. Na alimentação, eles podem fornecer vitaminas e 

ácidos graxos essenciais para a manutenção da saúde do organismo. Possuem 

propriedades bactericidas, antissépticas e anti-inflamatórias que, por meio de 

aplicações cosméticas e fitoterápicas, hidratam a pele e o cabelo, fornecem vitaminas, 

tratam alergias e feridas. [...] O tratamento de feridas com óleos tem se tornado uma 

opção fitoterápica, principalmente óleos com componentes de ácidos oleico e 

linoleico. (SOUSA, 2018, p. 7).  

 

 Dentre as 20 principais plantas utilizadas na comunidade (ver tabela abaixo) 11 são 

coletadas e não cultivadas em vasos ou quintais. E destas 11 plantas, 5 são utilizadas cascas e 

outras 2 raízes. Essas plantas encontradas no “mato”, como diz a entrevistada, são coletadas 

pelos homens. “É, mas eles sabem também quais são as plantas, porque tipo, é ameixa, alguma 

planta assim que é mais longe, aí eles que vão tirar”, diz a entrevistada. Os homens têm, 

portanto, um importante conhecimento botânico para distinguir as espécies de árvores, onde 

elas se localizam no território, a época e o modo de coletar as cascas ou retirar raízes.  
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Essa mesma divisão de tarefas entre homens e mulheres foi relatada na pesquisa de 

Freitas (2014) a respeito dos quintais medicinais em uma comunidade rural de Mossoró-RN. 

Nesta pesquisa, a autora utilizou-se da turnê guiada como metodologia de pesquisa. A turnê 

permite que os pesquisadores visitem juntamente com o/a entrevistado/a o ambiente onde 

vivem e são coletadas as plantas, podendo assim, relacionar os conhecimentos tradicionais aos 

científicos acerca das características do bioma, além de coletar e fotografar as plantas. Porém, 

não foi possível a observação in loco, tampouco a vivência da práxis envolvendo cultivo ou 

coleta e o uso das plantas medicinais 

Entre as plantas que são cultivadas ao entorno da casa, tem-se a maioria de plantas cujas 

folhas são utilizadas para gripe e dores no corpo. O modo de preparo mais utilizado são os chás 

e lambedores (cozimento com açúcar resultando em um xarope). Mas há também as tinturas, 

maceração, a inalação do aroma ou do pó, amarrar a planta no local do corpo. 

 A partir da entrevista de Ana identificamos um conhecimento sobre como fazer 

medicamento caseiro. Esse conhecimento passa por identificar o problema de saúde ou mal-

estar. Então, há várias plantas que podem ser utilizadas. Na tabela, há uma relação de plantas 

que são apontadas como utilizadas para dor ou ainda para gripe. Algumas receitas são mais 

utilizadas para crianças como por exemplo, o lambedor de hortelã para gripe. Mas outras 

dependem do acesso às plantas, já que algumas são coletadas no mato. Entre as plantas que são 

cultivadas, estão as folhas para chás e lambedores com múltiplas utilidades medicinais. 

 

[Para dor de cabeça] cheirar o hortelã, porque tudo aquilo que você cheira vai para 

sua cabeça. É muito bom. Já o chá hortelã ele serve para evitar derrame, esses negócio 

assim, tipo... aqui se chama trombose né, mas tem outros nomes que eu não tô 

lembrada. Serve para isso o chá de hortelã. O lambedor de hortelã que aqui a gente 

chama “fazer um abafador de hortelã”, que é, botar uma camada de açúcar e uma 

camada de hortelã, e vai fazendo assim, bota lá no fogo e de lá sai só o líquido do 

hortelã, o sumo do hortelã com açúcar, e olhe é primeira para gripe em criança. (Ana) 

 

Chaves e colaboradores (2020) identificaram e quantificaram os metabólitos 

secundários do óleo essencial de hortelã Brasil (mentha arvensis L.), planta herbácea, semi-

perene e aromática pertencente à família Lamiaceae. Os autores relatam que, devido a sua 

composição, o óleo essencial das folhas de hortelã Brasil é empregado para fins culinários, no 

tratamento de problemas digestivos, como antisséptico, expectorante, anestésico, calmante e 

como recurso terapêutico para êmese, constipação, diarreia e cefaleias.  
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As gerações também utilizam algumas plantas segundo os problemas mais comuns do 

contexto. Ela também nos aponta que há práticas medicinais que são muito utilizadas, uma vez 

que sequer há o acesso ao serviço de saúde. Por exemplo: “Eu tenho uma tia, irmã da minha 

avó, que não estava sem um chá de casca de Jurema para botar de vez em quando na boca (...) 

não tinha atendimento odontológico, aí o pessoal mais velho tinha muito dente doente que 

inflama, né. Fica a gengiva inflamada, começa a doer” (Ana). Segundo Freitas (2014), plantas 

medicinais são muito usadas em zonas rurais. No Nordeste, estima-se que 90% da população 

de renda baixa recorre a essas plantas.  

O uso da casca da jurema para fins de tratamento dentário foi comprovado através da 

pesquisa realizada por Macêdo-Costa e colaboradores (2009). Os pesquisadores se 

preocuparam em determinar a atividade antimicrobiana. O extrato da Mimosa tenuiflora 

(Willd.) Poir produziu uma significante atividade bactericida e efeito antiaderente in vitro sobre 

as bactérias formadoras do biofilme dental, o que sugere a utilização dessa substância como 

meio alternativo e economicamente viável para o controle de infecções em Odontologia. 

A fala da entrevistada nos traz a reflexão acerca da separação moderna entre o 

conhecimento científico e o tradicional. Ela relata que apesar de não ter recomendação dos 

médicos, algumas práticas de medicina popular são utilizadas e tem efetividade. “Só se vai ao 

hospital no último caso, porque você sabe que tem vez que é necessário ir, mas não sendo, se 

cura em casa mesmo com essas coisas” (Ana). 

O preparo e a aplicação dos medicamentos caseiros na pessoa com dor ou doente são 

muito importantes e são enfatizados por Ana:  

 

A vagem de Jucá com álcool, que chama arnica, é muito bom para coluna. Passa na 

dor. Pode botar umas gotinhas dentro da água e tomar. Tem que pegar... basta mais 

ou menos umas seis vagens de Jucá, esmaga bota dentro, digamos que...sabe aqueles 

potinhos de doce que se compra em supermercado? Você bota num potinho daquele 

acima de meio com álcool e coloca as vargens dentro, deixa passar de quatro a cinco 

dias, e aí pode utilizar. (...)E pode pegar o álcool com a arnica [inaudível, falha na 

internet] pronta que bota nas costas, e massagear, de preferência à noite. (Ana) 

 

Nesse sentido, Ximenes (2009) avaliou as atividades biológicas da lectina – proteína de 

origem não imunológica que se ligam a carboidratos – da vagem de Caesalpinia férrea (CfePL). 

Seus estudos observaram notável ação contra bactérias e fungos, e como inseticida para cupins.  
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A partir dos relatos de Ana, elencamos todos as plantas por ela citadas por nome popular, 

acrescentamos o nome científico. Também indicamos na tabela qual a parte da planta utilizada 

como medicamento, seu modo de uso e o local onde a planta é coletada. Com exceção do nome 

científico, todo esse conhecimento foi obtido da fala da entrevistada.  

 

Tabela: Principais plantas medicinais utilizadas na Comunidade Caboclos do Assu/ RN 

Nome popular e científico 

Parte da 

planta 

utilizada 

Indicação 

terapêutica 
Modo de uso 

Cultivo/ local 

onde é 

coletada 

Manjericão (Ocimum 

basilicum L.) 
Folhas Dor de ouvido 

Maceração e aplicação 

com algodão 

Cultivada em 

casa 

Cidreira/ Capim-Santo 

(Cymbopogon citratus 

(DC.) Stapf) 

Folhas Calmante Chá 
Cultivada em 

casa 

Hortelã (Mentha arvensis 

L.) 

Folhas/ 

sumo 

Evitar 

derrame, 

trombose 

Gripe 

Chá, 

lambedor/abafador 

Cheirar 

Cultivada em 

casa 

Jurema (Mimosa 

tenuiflora (Mart.) Benth) 
Casca 

Ferida 

Dor de dente 

(inflamação) 

Cozinha a casca e lava a 

pele 

Chá 

Mato 

Nasce em 

qualquer 

tabuleiro 

Ameixa (Ximenia 

americana L.) 
Casca ferida idem Mato 

Cajueiro (Anacardium 

occidentale L.) 
Casca ferida idem Mato 

Arruda (Ruta 

graveolens L.) 

Folhas/ 

sumo 

Dores; 

 

Dor de cabeça, 

cólicas 

Pisar e passar em cima da 

dor; 

Machucar e cheirar; 

Colocar o raminho na 

barriga e cobrir com pano 

Cultivada em 

casa 

Malva ( Plectranthus 

Amboinicus Spreng) 

Folhas/ 

sumo 

Gripe, 

garganta 
 

Cultivada em 

casa 

Quebra-pedra 

(Phyllanthus niruri L.) 
Raiz Pedra nos rins 

Coloca a raiz na água e 

bebe 
Mato 

Louro (Laurus nobilis L.) Folhas 
Barriga 

Empachada, 
Chá 

Cultivada em 

casa 
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Má digestão  

Cumaru (Dipteryx odorata) Casca Gripe, sinusite Lambedor Mato 

Marizeiro (Geoffroea 

spinosa Jacq.) 
Casca anemia 

Lambedor 

Também é alimento 

(fruta) 

Nasce no beiço 

do rio 

Fedegoso (Cassia 

occidentalis L.) 
Raíz gripe  Mato 

Mussambê (Cleome 

spinosa Jacq/Cleome 

spinosa L.) 

Flor gripe lambedor 

Nasce nas 

margens do 

Açude, dá no 

inverno 

Mamão (Carica papaya L.) Folha Dor de cabeça 
Colocar a planta no local 

e amarrar 
Cultiva 

Pinhão (Jatropha 

mollissima (Pohl) Baill.) 
Folha Dor de cabeça 

Colocar a planta no local 

e amarrar 
Mato 

Jucá (arnica) (Caesalpinia 

ferrea L.) 
Vagem 

Dores 

Dor nas costas 

Tintura (água + álcool): 

toma diluído na água, ou 

massagem 

Mato 

Marcela/Macela 

(Achyrocline satureioides 

(Lam.) 

Caroço Má digestão Chá 

Mato, 

comprada ou 

cultiva 

Goiabeira (Psidium 

guajava L.) 
Olho 

Dor de barriga, 

desinteria 
 cultiva 

Fonte: Autoria própria. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Etnobotânica é, segundo Barrera-Bassol e Toledo, uma ciência desenvolvida por povos 

tradicionais. Uma ciência não universitária, mas que possui sistemas de classificação, 

explicações baseadas em evidências e possui seu método de investigação e análise do uso das 

plantas para a saúde humana. Esses autores, ao contrário do senso comum que distingue ciência 

e conhecimento tradicional, nos faz considerar tais conhecimentos como mesmo grau de 

complexidade e importância.  

Assim, os conhecimentos tradicionais não são o oposto (ou quando muito, o 

complemento) da ciência, mas que sejam considerados em si outras ciências cujo 
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desenvolvimento se deu ao longo de séculos (e milênios) a partir da experiência das gerações e 

a transmissão delas por meio da memória.  

Como vimos, os autores que trabalham a respeito do conhecimento tradicional o define 

pela sua oralidade e por transmissão geracional. Ana nos disse que não escreve as receitas de 

lambedores que faz, que é um conhecimento aprendido com a família e que suas sobrinhas 

também estão aprendendo. Percebemos também que a cada explicação sobre uma planta, Ana 

relatava alguma lembrança com uma tia, um tio, a mãe, a avó, ou mesmo, a comunidade 

ressaltando um hábito presente em todas as famílias caboclas.  

Assim, queremos concluir afirmando que esta pesquisa se une a outras que visam 

valorizar os conhecimentos tradicionais e não o distancia dos conhecimentos científicos. Aliás, 

estes são também incorporados pelo conhecimento tradicional e passa a estar presente nas 

futuras gerações desta e de outras comunidades rurais do Brasil.  

Agradecemos aos membros da Associação Caboclos do Assu na figura do seu presidente 

Adriano Lopes, e à equipe dos projeto de pesquisa “Caboclos do Assu: Reconhecimento, 

Memória e Resistência” e à equipe do projeto “Etnobotânica e Memória Biocultural: Resgate e 

Valorização do Saber Tradicional acerca das Ervas Medicinais em uma Comunidade Indígena”, 

especialmente à professora Monalisa Porto Araújo, ao professor Rafael Gonçalves Almeida, a 

Professora Sandra Campos Alves e às estudantes Maria Evanira Araújo, Marylya Dayany 

Morais, Naruna Ramos Lopes. 
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Resumo: 

O presente artigo representa um subcapítulo de tese de pesquisa de Doutoramento realizada e concluída junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem – PPGEL da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN e registra aspectos sobre o estudo do trabalho da memória, a partir da análise de narrativas orais 

que imbricam o processo mnemônico com a história e a autobiografia de narradores do interior do Rio Grande do 

Norte, em especial da microrregião do Vale do Açu. Investigou-se, de forma qualitativa e analítica, aspectos das 

narrativas orais reunidas junto a narradores populares, por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas no 

espaço social dos entrevistados, gravadas em áudio e, posteriormente transcritas relacionar à análise dessas 

narrativas, conceitos e reflexões obtidos pelo estudo de teorias sobre memória individual e coletiva, sobre aspectos 

autobiográficos e elementos da chamada nova história, como a história vista de baixo, reverberada pela voz de 

indivíduos comuns, do povo. Busca-se, assim, registrar a memória das experiências vividas pelos narradores e 

como a rememoração dos acontecimentos interfere nos modos de perpetuação de uma “verdade” da história dos 

espaços, dos indivíduos e dos grupos sociais e como formativa de um acervo de histórias – e não da História –, 

aglutinadas pela individualidade narrativa de um narrador comum, cuja propulsão se dá pela força da voz e da 

memória que reverberam em narrativas orais de acontecimentos individuais e familiares que se perpetuam pela 

oralidade.  

 

Palavras-chave: Performance da voz; Narrativas orais; História oral; Memória e autobiografia. 

 

Resumen: 

Este artículo representa un subcapítulo de una tesis de investigación doctoral realizada y finalizada por el Programa 

de Posgrado en Estudios del Lenguaje - PPGEL de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte - UFRN y 

registra aspectos del estudio del trabajo de la memoria, a partir del análisis de narrativas orales que traslapan el 

proceso mnemónico con la historia y autobiografía de narradores del interior de Rio Grande do Norte, 

especialmente de la microrregión de Vale do Açu. Se investigaron aspectos de las narrativas orales recogidas con 

narradores populares, de manera cualitativa y analítica, a través de entrevistas semiestructuradas realizadas en el 

espacio social de los entrevistados, grabadas en audio y posteriormente transcritas, relacionadas con el análisis de 

estas narrativas, conceptos y reflexiones. obtenido por el estudio de teorías sobre la memoria individual y colectiva, 

sobre aspectos y elementos autobiográficos de la llamada nueva historia, como la historia vista desde abajo, 

reverberada por la voz de los individuos comunes, del pueblo. El objetivo es, por tanto, registrar la memoria de las 

vivencias vividas por los narradores y cómo el recuerdo de los hechos interfiere en las formas de perpetuar una 

"verdad" de la historia de los espacios, individuos y grupos sociales y como formativa de una colección. de relatos 

-y no de la Historia-, aglutinados por la individualidad narrativa de un narrador común, cuya propulsión está dada 

por la fuerza de la voz y la memoria que reverberan en narrativas orales de hechos individuales y familiares que 

se perpetúan por la oralidad. 

 

Palabras Clave: Rendimiento de voz; narrativas orales; Historia oral; Memoria y autobiografía. 
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1 PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

A memória dos homens e mulheres comuns revela a face contemporânea do 

enunciador da história oral que o faz a partir de experiências individuais de caráter 

autobiográfico (eu vivi), de experiências coletivas (nós vivemos), de experiências de terceiros, 

amalgamadas ao grupo social (o povo conta); tudo isso imbricado com seus anseios e sentires 

individuais, os quais têm na memória seu principal artefato. Esse é o perfil da história vista de 

baixo, pelo escopo do sertanejo, do vaqueiro, do cantador, do lavrador, do curandeiro e 

benzedor, do andarilho semilúcido, do carpinteiro queimado de sol, do artífice, do sapateiro, do 

forneiro – hoje operário das cerâmicas do Vale do Açu – e do poeta popular, enfim, do indivíduo 

comum e anônimo. 

À memória, ainda assim, guarda-se o espaço de principal artefato a que recorrem os 

narradores da história oral para imprimir voz à tradição de relatar o passado individual e do 

grupo social, transformando imagens de memória em sons, em linguagens e, em última 

instância, em palavras. E é a linguagem, fundamentalmente, que constitui o indivíduo como ser 

social e que, na confluência entre experiência individual e experiência coletiva, socializadas e 

preservadas por meio da transmissão de sentimentos, experiências, que lhe imprime uma 

identidade. Por meio da socialização da palavra entre os indivíduos no seio dos grupos – e 

mesmo entre os grupos – que se reconstitui o passado no momento da rememoração no presente 

das experiências vividas no passado. Como reflete Brandão (2008, p.47), “O tempo da narrativa 

não é o passado, mas o presente do qual parte o apelo à memória”. 

 

2 A VOZ DO POVO É A VOZ... DO POVO MESMO 

 

A riqueza das narrativas orais, difundidas por jograis, menestréis e uma infinidade de 

poetas populares na Idade Média, fez com que muitos dos motivos, recursos estéticos e enredos 

daquelas histórias influenciassem as produções literárias posteriores. Contudo, o valor estético 

atribuído à tradição das narrativas orais populares foi se esvaecendo com o advento de uma 

literatura escrita privilegiada pelas sociedades que se tornavam mais letradas, sobretudo no 

século XIX, quando se sedimentaram sentimentos estéticos fundados na racionalidade, fazendo 

surgir um conceito pejorativo para os textos de circulação pela oralidade e de origem popular, 
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atribuídos àqueles que não liam nem escreviam, delimitando o que era erudito – a literatura 

escrita – e o que era popular e, por conseguinte, de menor valor estético – histórias tradicionais, 

cantos, lendas, mitos, difundidos pela oralidade de andarilhos, poetas e narradores inseridos no 

âmago do povo, fora dos muros dos castelos e dos palacetes. (SILVA; SÁ, 2014). 

Considerando-se, dentre as diversas funções da literatura, a fruição estética da palavra 

escrita, não parece razoável considerar as narrativas orais coligidas e analisadas neste trabalho 

como obras literárias. Ainda que seja possível analisar seus caracteres estéticos, uma vez que 

essas narrativas orais gravadas em áudio sejam registradas pela escrita, sua função primordial 

é o registro e a manutenção pela oralidade da história dos indivíduos, dos lugares e dos grupos 

sociais. Aproximam-se, essas narrativas orais, portanto, mais da história oral do que da tradição 

literária. Dentre infindas definições de literatura, esta, de Antonio Candido, em Literatura e 

sociedade, recuperada a seguir, parece-me apropriada ao contraponto com as narrativas orais 

que gravei e transcrevi. 

 

 

A literatura é essencialmente uma reorganização do mundo em termos de arte; a tarefa 

do escritor de ficção é construir um sistema arbitrário de objetos, atos, ocorrências, 

sentimentos, representados ficcionalmente conforme um princípio de organização 

adequado à situação literária dada, que mantém a estrutura da obra. (CANDIDO, 

1976, p.215). 

 

 

É possível refletir, a partir dessas palavras de Candido, que a literatura se relaciona 

diretamente com a arte, cuja função é essencialmente estética; além disso, o enunciador do 

discurso literário deve ter um projeto de construção estrutural delineado, que se relaciona 

necessariamente com a ficção, com a representação da realidade pela estética da palavra escrita. 

Nas narrativas orais que registrei, não há esse projeto estrutural delineado; pelo contrário, a 

fruição é muito mais espontânea, com um planejamento prévio flexível, que se adeque à 

condição de produção daquele discurso, de acordo com a provocação que se faça à narrativa de 

determinado fato. Esse narrador narra uma memória individual ou coletiva que procura se 

aproximar de uma realidade concreta e não procura criar uma representação ficcional dessa 

realidade, mesmo que aspectos ficcionais estejam a serviço do preenchimento de lacunas que o 

processo mnemônico deixa entrever. Ainda que se possa recuperar nas narrativas orais, depois 

de transcritas, seus aspectos estéticos, essas narrativas não são obras de arte próprias da tradição 

literária, mas aproximam-se mais de textos de caráter histórico. 
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Não deixam de apresentar, essas narrativas, contudo, certo caráter criativo, uma vez 

que a memória do indivíduo se apresenta como representação do passado a partir de um ponto 

no presente. O fato está sendo revivido, re-experienciado pela força da palavra. Cada objeto 

artesanal de criação gerado pela memória, como o é o fenômeno da narrativa oral, consciente 

ou inconscientemente, “é uma criação nova, um pouco diferente das anteriores” (BURKE, 

2010, p.201), ou seja, cada narrativa de um mesmo fato apresenta algo novo, algo de 

criatividade inerente ao processo de se erigir o discurso narrativo oral.        

Nas narrativas coligidas neste estudo, para além das questões literária e histórica, 

devemos apontar três aspectos que lhes são inerentes e que merecem detalhamento: serem 

elementarmente orais, sem registro escrito até então, difundidas exclusivamente pela força da 

memória e da voz; serem estritamente de origem popular, sem interferência da erudição 

intelectual; terem como suporte para difusão o próprio indivíduo que narra e sua performance 

narrativa.   

O termo Literatura Oral, antes referido, ainda no século XIX começou a ser utilizado 

para designar tanto as produções populares orais transcritas – como o cordel, por exemplo – 

quanto as produções não registradas pela escrita, as quais circulavam exclusivamente pela força 

da voz. Zumthor (1997, p.22) defende que, ao contrário de Literatura Oral, utilize-se o termo 

Poesia Oral para designar essas produções de circulação oral, nas quais costumes, questões de 

etnia e formação de sociedades, religiosidade e folclore estão inseridos em um “caldo 

heterogêneo da cultura popular”. Apenas mais recentemente, em virtude de estudos sobre 

oralidade, é que a poesia oral toma seu espaço de legitimidade e valoração como expressão de 

uma estética popular. 

Vale ressaltar o importante estudo de Luís da Câmara Cascudo sobre a oralidade 

popular na formação de uma Literatura Oral no Brasil, quando pesquisou, coligiu e classificou 

uma infinidade de narrativas de origem eminentemente da oralidade popular, mas que foram, 

em algum momento, antes ou depois do estudo em questão, registradas pela escrita. Cascudo 

(1984) evidencia aspectos que vinculam uma Literatura Oral de tradição popular a uma 

tradição oral, de caráter popular. Essa literatura, segundo o autor, é aquela que se transmite 

eminentemente pela oralidade, como contos de fadas, facécias, anedotas, causos, contos 

exemplares, etc. Seu caráter popular se dá pela sua origem popular e também por sua difusão 

pela oralidade. Aqui é que há uma aproximação com o que investigo: as narrativas que encontrei 
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também são difundidas pela oralidade, contudo, não foram registradas ainda pela escrita, não 

configurando um arcabouço literário, por assim dizer, mas que, após meu registro, podem vir a 

se tornar uma Literatura de origem oral e de tradição popular. Já afirmei, em outro estudo, que  

 

 

[...] as narrativas orais populares surgiram de uma tradição oral remota, e mesmo 

tendo sido impressas em suas diversas versões no seio dos diversos povos, não 

perderam seu cunho popular e sua origem na voz do povo. É possível afirmar, então, 

que boa parte da tradição literária ocidental é devedora da tradição popular oral, a 

partir de influências e confluências mutuas e ininterruptas. (SILVA; SÁ, 2014, fl.21).  

 

 

É possível inferir, então, que as narrativas com as quais mantive contato e que coligi 

para análise, por estarem registradas pela escrita, podem, em algum momento, tornarem-se ou 

Literatura Popular ou registro da história, de acordo com os aspectos mais literários ou mais 

históricos presentes nessas narrativas. De acordo com Cascudo,  

 

 

A literatura que chamamos oficial, pela sua obediência aos ritos modernos ou antigos 

de escolas ou de predileções individuais, expressa uma ação refletida e puramente 

intelectual. A sua irmã mais velha, a outra, bem velha e popular, age falando, 

cantando, representando, dançando no meio do povo, nos terreiros das fazendas, nos 

pátios das igrejas nas noites de novena, nas festas tradicionais do ciclo do gado, nos 

bailes dos fins das safras de açúcar, nas salinas, festa dos padroeiros, potirum, ajudas, 

bebidas nos barracões amazônicos, espera de Missa do Galo; ao ar livre, solta, álacre, 

sacudida, ao alcance de todas as críticas de uma assistência que entende, letra e 

música, todas as gradações e mudanças do folguedo. (CASCUDO, 1984, p. 27). 

 

 

Do mesmo modo, as narrativas orais de caráter mnemônico dos indivíduos que 

encontrei se perenizam sobre o tempo e sobre toda erudição e sobre todas as tendências e 

modismos de nossa época, definidas que devem ser – e apenas por enquanto – como narrativas 

orais de origem popular. Aproximam-se das referências de Cascudo (1984, p.165) por seu 

caráter popular e por sua origem e difusão pela oralidade, mas em estágio anterior, já que apenas 

agora são registradas pela erudição escrita, o que não lhes imprime menor valoração, apenas 

diferença, visto que, tal qual as narrativas orais com as quais me deparei, 

 

 

A Literatura oral é mantida e movimentada pela tradição. É uma força obscura e 

poderosa, fazendo a transmissão, pela oralidade, de geração a geração. Ninguém 

defende essa virtude mnemônica nem há exercício para sua perpetuação. Antes todos 

negam possuir o patrimônio das estórias e anedotas, mitos e fábulas, dizendo-o 

próprio para as velhas do outro tempo ou os moradores de aldeias. (CASCUDO, 1984, 

p.165). 
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Cascudo (1984) apresenta, além disso, uma oposição entre a literatura erudita e a 

literatura oral que pesquisa; aproximação válida também para as narrativas orais sobre as quais 

me debruço. Afirmou ele que  

 

 

As histórias da literatura fixam as idéias intelectuais em sua repercussão. Idéias 

oficiais das escolas nascidas nas cidades, das reações eruditas, dos movimentos 

renovadores de uma revolução mental. O campo é sempre quadriculado pelos nomes 

ilustres, citações bibliográficas, análise psicológica dos mestres, razões do ataque ou 

da defesa literária. (1984, p.26). 

 

 

 Por outro lado, continuando Cascudo, 

 

 

A literatura oral (e a popular, também) é como se não existisse. Ao lado daquele 

mundo de clássicos, românticos, naturalistas, independentes, digladiando-se, 

discutindo, cientes da atenção fixa do auditório, outra literatura, sem nome em sua 

antiguidade, viva e sonora, alimentada pelas fontes perpétuas da imaginação, 

colaboradora da criação primitiva, com seus gêneros, espécies, finalidades, vibração 

e movimento, continua, rumorosa e eterna, ignorada e teimosa, como rio na solidão e 

cachoeira no meio do mato. (CASCUDO, 1984, p. 27). 

 

 

Veja-se que, nas narrativas orais de origem popular que recolhi neste estudo, procurei 

destacar justamente esse caráter de legitimidade e valoração como patrimônio de uma cultura 

popular reificada como objeto da tradição de grupos sociais e de indivíduos, como narrativas 

intimamente ligadas às origens históricas, culturais e circunstanciais das comunidades em que 

circulam, como manifestação oral de discursos capazes de expressar pela voz tais identidades. 

Paralelamente à reflexão de Zumthor (2000, p. 36) sobre a poesia oral, as narrativas orais com 

as quais tive contato também se perenizam e se atualizam na performance da voz de um 

narrador, ou seja, no momento em que esse narrador materializa e atualiza o conteúdo de suas 

histórias e de seu grupo social, na maneira pela qual dá vida às histórias, contando-as e 

recontando-as, ao mesmo passo em que lhe imprime identidade.  

Esse ato mnemônico de narrar oralmente não pode ser restrito a um ato de comunicar, 

meramente, mas mormente como uma forma de manutenção e perpetuação de conhecimentos 

e tradições do grupo social, corroborando na contemporaneidade o que Walter Benjamin (1994) 

referia sobre os narrares medievos, como uma  
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[...] relação ingênua entre o ouvinte e o narrador é dominada pelo interesse em 

conservar o que foi narrado. Para o ouvinte imparcial o importante é assegurar a 

possiblidade da reprodução. A memória é a mais épica de todas as faculdades. (1994, 

p. 210) 

 

 

No que concerne ainda à valoração da voz nas narrativas orais, que são o objeto que 

recolhi e sobre o qual me debruço, em oposição ao que se pode cunhar de narrativas escritas 

oralizadas, isto é, a releitura de fatos históricos ou ficcionais já registrados pela escrita da 

literatura erudita, da história ou da imprensa, torna-se muito relevante a figura do narrador, sua 

voz e sua performance como contador, mais do que a figura de um autor. O narrador a que me 

refiro não é exatamente um autor do que narra, aos moldes dos intérpretes medievais, mas a 

performance de sua voz o torna uma instância narrativa elementar (ZUMTHOR, 2000), já que, 

neste estudo, antevejo a identidade social e a identidade discursiva como amálgama indissolúvel 

configurado em um papel social desempenhado pelo indivíduo que narra. A força da voz desses 

narradores é um testemunho da memória popular dos fatos da existência individual e do grupo 

social, recriadas e transformadas na performance e na recepção do que se narra, influenciados 

pelo contexto espacial e social imediato. Para Zumthor,  

 

 

Numa arte tradicional, a criação ocorre em performance; é fruto da enunciação - e da 

recepção que ela se assegura. Veiculadas oralmente as tradições possuem, por isso 

mesmo, uma energia particular - origem de suas variações. (1993, p.144) 

 

 

Às narrativas orais, a racionalidade dos estudos estéticos costuma atribuir um valor de 

menor expressão em função de sua relação referencial imprecisa no mundo concreto – datas, 

lugares, nomes, entre tantos referenciais requisitados pela literatura erudita. Pois bem: no 

recolhimento das narrativas orais populares que busquei não foi premissa primal investigar a 

concretude de datas, nomes, lugares mencionados pelos narradores, já que a atualização desses 

narrares, a cada oralização, revela certa virtualidade impressa pela recorrência da memória. 

Seguindo os ditames de Zumthor (1993, p.244), procurei a demarcação referencial no 

fato de aquele indivíduo específico contar e recontar aquela narrativa com certos marcadores 

temporais, geográficos, pessoais mais ou menos delimitados e recorrentes, inerentes ao grupo 

a que pertence quem narra. Na performance da voz dos narradores que encontrei, que possibilita 

a permanência e atualização dessas narrativas orais dos seus grupos, já estão presentes os 

índices essenciais de originalidade e autenticidade sobre o que é narrado, sem a necessidade de 
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elementos recorrentes nas investigações da literatura erudita, como autoria, fonte, cronologia, 

identidades. Conforme Zumthor,   

 

 

É assim que perdem toda substância tanto o mito positivista das “fontes” quanto uma 

série de noções provindas de nossas práticas clássicas da escritura: estabilidade do 

texto, autenticidade, identidade – e todas as metáforas estéreis de nossas “histórias 

literárias”; como origem, criação, destino de uma obra; evolução, apogeu, decadência 

de um gênero... e, sem dúvida, a imagem paternal do autor. [...] Na noção de “texto 

autêntico” (a mais perversa e ainda vigorosa, apesar dos periódicos questionamentos), 

perdura um pensamento teológico, relativo (paradoxalmente) à tradição da Palavra de 

Deus. Toda vez que uma pluralidade de manuscritos nos permite controlar sua 

natureza, a reprodução do texto nos aparece fundamentalmente como re-escritura, re-

organização, compilação. (1993, p. 149) 

 

 

Como a mola propulsora das narrativas orais com as quais tive contato é a memória de 

certos indivíduos inseridos em dado grupo social, e como a memória tem como característica 

ser mutável e fluída – o que não é absolutamente perverso à pesquisa, mas enriquecedor – não 

procurei demarcações literárias eruditas, mas recorrências de elementos que configuram a força 

da voz na atualização de narrativas populares socialmente constituídas e difundidas. Como 

elemento coletivo, essas narrativas podem se constituir como fonte de atualização e 

permanência de saberes ancestrais, numa “função de estabilização social” (ZUMTHOR, 1997, 

49); já como elemento individual, podem se constituir como elemento mutável pelo 

enriquecimento com as marcas individuais e experiências vivenciadas pelo indivíduo que narra. 

(ZUMTHOR, 1993, 139). 

A voz do narrador, em consonância com a premissa de Zumthor (1993, p.139) sobre a 

voz poética, ao passo que atualiza a narrativa sempre que narra um fato, consegue estabilizar a 

existência do grupo social e a do próprio narrador, possibilitando erigir aí uma consciência de 

si, de sua existência que vai além do tempo presente, dando-lhe significado e identidade. A voz 

é o que imprime concretude e força ao conteúdo narrado, fazendo com que o ouvinte vivencie 

o fato, além de dar significado à performance e vice-versa; nas palavras de Zumthor (1997, p. 

10), “o simbolismo primordial integrado ao exercício fônico se manifesta eminentemente no 

emprego da linguagem, e é aí que se enraíza toda a poesia”. 

 Ao mesmo tempo em que as narrativas orais fazem permanecer a identidade social e 

individual, por seu caráter estabilizante, essas narrativas não têm compromisso de estabelecer 

marcas temporais e geográficas precisas. O interesse primário deste estudo, então, não são as 

narrativas oralizadas – leituras e releituras de textos históricos consagrados, seja como fonte 
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ou como verificação de dados das narrativas recolhidas –, mas as narrativas orais de fatos da 

vivência individual ou coletiva recolhida diretamente na voz de um narrador que convive no 

íntimo de um grupo social. Essa noção fica corroborada ao se estabelecer paralelo com as 

palavras de Zumthor sobre função da voz poética de poetas populares na Idade Média, quando 

afirma que  

 

 

As vozes cotidianas dispersam as palavras no leito do tempo, ali esmigalham o real; a 

voz poética os reúne num instante único – o da performance –, tão cedo desvanecido 

que se cala; ao menos, produz-se essa maravilha de uma presença fugidia, mas total. 

Essa é a função primária da poesia; função de que a escritura, por seu excesso de 

fixidez mal dá conta. Por isso, os modos de difusão oral conservarão um status 

privilegiado, para além das grandes rupturas dos séculos XVI e XVII. A voz poética 

é, ao mesmo tempo, profecia e memória. (1993, p.139) 

 

 

De fato, essas narrativas orais que contam e recontam as fatos das vivências individuais 

e do grupo social, justamente por sua mobilidade, representam profundamente a expressão das 

concepções sobre si e das aspirações da comunidade, oferecendo aos ouvintes um instrumento 

para a compreensão da realidade, de si mesmo, e de sua conexão com a sociedade e com o 

mundo, como expressão de valores históricos, sociais ou individuais absolutos, mas passíveis 

de serem enriquecidos de experiências e atualizáveis, conferindo significado à existência do 

grupo social e do próprio indivíduo que narra.  

 

3 PALAVRAS FINAIS 

 

A análise das narrativas recolhidas revela que as imagens imateriais geradas pela ação 

da memória se apresentam como um fenômeno mnemônico e como um processo de construção 

do conhecimento histórico. Trata-se de um trabalho com a linguagem, a partir de um arquivo 

de memória, cujo resultado elementar é um discurso que tem o passado como mote, como 

registro da história oral do narrador e de seu grupo social, como reconstrução de uma verdade 

possível do passado individual e coletivo. As lembranças que são elaboradas na memória de 

um indivíduo, concretizadas nas narrativas orais aqui analisadas, convergem influências e 

confluências do meio social em que vive ou viveu o narrador do fato rememorado; o que é 

lembrado está marcado tanto por elementos exclusivamente pessoais – como sensações, 
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frustrações, emoções – como outros tantos elementos coletivos que somente o grupo social pode 

suscitar. 

Além disso, foi possível atestar a importância do recurso mnemônico na compreensão 

das relações entre a história, a oralidade, a voz e a performance corporal, além da função social 

da memória e do próprio ato de narrar experiências pessoais e coletivas oralmente. Se o teor da 

história tradicional, dita oficial, de modo geral, tem sido a história dos agentes que ocupam o 

topo de uma pirâmide social – colocando em segundo plano ou mesmo excluindo aqueles que 

costumam sofrer as consequências dessas transformações e que estão na base da pirâmide social 

–, a história oral se revela como narrativa dos fatos que revisa a história a partir da visão dos 

indivíduos comuns, de micronarrativas da história, da história vista de baixo, para construir um 

painel mais realista dos fatos históricos. As narrativas aqui analisadas materializam essa 

afetuosidade ideológica, elucidando a função social da memória como essencial no ato de narrar 

a vida em sociedade. 

Assim, a função social das memórias narrativas orais tem utilidade e funcionalidade 

no contexto social daqueles que narram, já que a ação de lembrar é um ofício e o ato de narrar 

é um trabalho, um rastro na direção de se perenizar as memórias sociais dos indivíduos e da 

coletividade e recuperar a verdade – ou as verdades, que podem ser variáveis – de um passado 

possível, tendo a linguagem como ferramenta crucial. Além disso, por meio da performance da 

voz que marca a narrativa oral, incrementa-se o significado das palavras, das expressões e do 

próprio acontecimento, que acaba por transcender a virtualidade da linguagem escrita e 

atualiza-se na materialidade da narrativa oral. 
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Resumo 

Este estudo se fundamenta na concepção de memória a partir de Benjamin (1980 [1936]), numa perspectiva de que 

esta, quando narrada, constitui-se em elemento histórico, ainda que produzida a partir do ato de rememorar. Na 

defesa de que as crianças precisam ser reconhecidas como produtoras de suas próprias memórias de infância 

(SCHUBSKY, 2018), esta pesquisa pretende dar visibilidade aos seus pontos de vista (COHN, 2005) sobre o 

contexto em família. A metodologia utilizada foi a da foto-elicitação, cuja abordagem envolveu o uso de fotografias 

para suscitar comentários, memórias e discussões no decorrer de uma entrevista (CLARK-IBAÑEZ, 2004). 

Realizaram-se quatro encontros individuais com nove crianças entre seis e onze anos de idade, residentes da região 

metropolitana de Porto Alegre. As memórias narradas, de forma compartilhada entre as crianças e seus familiares, 

compõe um conjunto de narrativas que, como parte de um estudo mais amplo sobre o tema, são apresentadas neste 

artigo através de um recorte que aborda as relações de parentesco (MASON e TIPPER, 2008) que se evidenciaram 

nas dinâmicas familiares, a partir dos pontos de vistas dos participantes deste estudo. Os resultados desse recorte 

analítico possibilitaram afirmar, através de quatro categorias de parentesco, que as crianças têm um papel ativo e 

criativo na transformação e interpretação desses relacionamentos. 

 

Palavras-Chave: Memória; Pesquisa com Criança; Família; Foto-Elicitação. 
 
Resumen 

Este estudio se fundamenta en la concepción de memoria basada en Benjamin (1980 [1936]), en una perspectiva 

que, cuando se narra, constituye un elemento histórico, incluso si se produce a partir del acto de “rememorar”. En 

la defensa de que los niños necesitan ser reconocidos como productores de sus propias memorias de infancia 

(SCHUBSKY, 2018), esta investigación tiene como objetivo dar visibilidad a sus puntos de vista (COHN, 2005) 

sobre el contexto familiar. La metodología utilizada fue la de fotoelicitación, cuyo enfoque implicó el uso de 

fotografías para suscitar comentarios, recuerdos y discusiones durante una entrevista (CLARK-IBAÑEZ, 2004). 

Se realizaron cuatro encuentros individuales con nueve niños de entre seis y once años, residentes de la región 

metropolitana de Porto Alegre. Las memorias narradas, compartidos entre los niños y sus familias, conforman un 

conjunto de narrativas que, como parte de un estudio más amplio sobre el tema, se presentan en este artículo a 

través de un apartado que aborda las relaciones de parentesco (MASON e TIPPER, 2008) que se evidenciaron en 

la dinámica familiar, desde el punto de vista de los participantes de este estudio. Los resultados de este corte 

analítico permitieron afirmar, a través de cuatro categorías de parentesco, que los niños tienen un papel activo y 

creativo en la transformación e interpretación de estas relaciones. 

 

Palabras Clave: Memória; Pesquisa con Niños; Familia; Fotoelicitación. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo se fundamenta em uma concepção de memória a partir de Benjamin (1980 

[1936]), numa perspectiva de que esta, quando narrada, constitui-se em elemento histórico, 

ainda que (re)produzida a partir do ato de rememorar, e por isso mesmo, sujeita às 

originalidades provocada pelas novas interpretações dos sujeitos. Na defesa de que as crianças 

precisam ser reconhecidas como produtoras de suas próprias memórias de infância 

(SCHUBSKY, 2018), de um modo singular e exclusivo, esta pesquisa pretende dar visibilidade 

aos seus pontos de vista (COHN, 2005) sobre o contexto em família, alcançando, assim, novos 

ângulos e contornos para o campo investigativo sobre os temas: memória, pesquisa com 

crianças e família.  

Considerando o conceito de “dinâmica familiar” (FONSECA, 2005) e de “parentesco 

cotidiano” (FONSECA, 2004), o objetivo desta pesquisa é problematizar o conceito de família 

a partir de narrativas construídas por crianças, em suas múltiplas experiências e vivências, 

valendo-se de fotografias que, direta ou indiretamente, remontem a suas próprias memórias. A 

metodologia escolhida para os encontros com as crianças foi a da foto-elicitação, cuja a 

abordagem envolveu o uso de fotografias para suscitar comentários, memórias e discussões no 

decorrer de uma entrevista (CLARK-IBAÑEZ, 2004), realizada ao longo de quatro encontros 

individuais com nove crianças entre seis e onze anos de idade, residentes da região 

metropolitana de Porto Alegre. As memórias narradas, de forma compartilhada entre as crianças 

e seus familiares, compõem um conjunto de narrativas que, como parte de um estudo mais 

amplo sobre o tema, são apresentadas neste artigo através de um recorte que aborda as relações 

de parentesco (MASON e TIPPER, 2008) que se evidenciaram nas dinâmicas familiares, a 

partir dos pontos de vistas dos participantes deste estudo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

 

A fundamentação desta pesquisa encontra-se alicerçada, primeiramente, em uma 

concepção de memória a partir do conceito de rememoração de Walter Benjamin (1980 [1936]), 

que sustenta a ideia de que a memória se dá no tempo presente, constituindo-se como uma 

releitura dinâmica do passado. É importante destacar que o processo de rememoração não 
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ocorre somente de maneira individual, mas sim muitas vezes é compartilhado com outros 

olhares e experiências que também fizeram parte de dado acontecimento. Assim, cada memória 

individual funciona como um ponto de vista relacional sobre uma memória que é também 

coletiva. Nesta perspectiva, entende-se algo fundamental em relação ao conceito: a memória se 

apresenta como única e original, a cada instante em que é rememorada, - seja ela provocada por 

mudanças dos sujeitos, contextos, sentimentos, representações sociais e culturais, ideias novas 

ou amadurecimento pessoal. Ou, dizendo de outra forma, a releitura do passado é sempre nova 

e se altera constantemente. 

Além disso, a memória relacionada à imortalidade e à demarcação de uma existência é 

também uma ideia benjaminiana, o que significa que um objeto só se torna histórico e ganha 

sentido com o que ele representa na medida em que é narrado. Benjamin (1980 [1936]) afirma 

que o ponto chave da relação entre ouvinte e narrador é justamente a possibilidade da 

reprodução. Por isso, a importância da memória como uma corrente de transmissão de um 

acontecido de geração a geração, por meio de uma tessitura de histórias. Nesse sentido, um tema 

que atravessa decisivamente não apenas o campo da pesquisa como, mais amplamente, da 

própria história social, é aquele relativo à ausência de algumas vozes - no caso desta pesquisa, 

é a ausência das vozes das crianças que merece destaque. Sobre isso, Benjamin (1980 [1936]) 

denuncia que a história é geralmente contada pelos grandes e vitoriosos, livre de contradições. 

Assim, ela estaria desconsiderando as minúcias, as pequenas lutas e gestos, tratando-as como 

restos. Como resultado, o autor aposta na defesa de contar a história a partir dos silenciados, 

portanto, a partir de outros pontos de vista e fazendo emergir a pluralidade das interpretações 

possíveis. Nessa perspectiva, talvez sejam as crianças e os velhos alguns dos sujeitos que 

acabam sendo os mais calados (SCHUBSKY, 2018), já que, perante a sociedade, uns não 

acumularam memória suficiente, e os outros, apesar de serem depositários de uma vasta gama 

de memória, não interessariam a uma sociedade presentificada, segundo Benjamin (apud 

SCHUBSKY, 2018).  

Outra referência sobre esse debate é o livro sobre a Antropologia da criança no Brasil, 

de Cohn (2005), em que após uma análise história da evolução das pesquisas com crianças nas 

áreas da sociologia, afirma que precisamos entender as crianças por elas mesmas, a partir do 

que elas têm a dizer sobre o seu mundo. Esses pressupostos implicam não presumir uma 

infância universal (já que a experiência da infância e seu valor é diversa para cada sociedade); 
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e nem uma normalidade e padronização da infância (assentadas em pressupostos do que as 

crianças "devem": ter amigos, brincar, ser organizadas, obedientes, atentas, felizes, bem-

humoradas e dispostas). Pode-se dizer que, em alguma medida, parte-se do pressuposto de que 

é necessário abrir cada vez mais possibilidades de fala e escuta das crianças como indivíduos 

que participam do mundo e, portanto, também devem participar das teorias que se produzem 

sobre elas. Dito de outro modo, existem pontos de vista que apenas as crianças podem nos dar, 

seja sobre sua história, seja sobre as suas próprias experiências ou sobre os meios sociais e 

culturais em que vivem. Na contramão do que pode, muitas vezes, ser observado entre as 

pesquisas e mesmo sobre a literatura sobre as memórias de infância, narradas por adultos que 

traduzem e interpretam a sua própria vida ou a de outras crianças, acreditamos que são elas as 

que melhor podem narrar as memórias que estão se constituindo como suas próprias lembranças 

(SCHUBSKY, 2018). Para a autora, há toda uma vida de distância entre o narrar a infância 

enquanto memória de um adulto e aquele feito pelas próprias crianças, na condição de crianças. 

Segundo ela, os modos de perceber, selecionar, valorar e enunciar o vivido são qualitativamente 

diferentes.  

Em sua pesquisa, Hartmann (2016) analisa as relações entre a História, a memória e a 

performance em narrativas orais de crianças. A história, em sua perspectiva, é tudo que se conta, 

dentro do universo do “real” ou da “ficção”.  Tratando-se de tradição oral, há sempre um 

componente de verdade naquilo que é contado, já que a verdade é necessariamente atravessada 

pelo imaginário social. Na busca por entender como as crianças contam suas histórias, o 

objetivo da pesquisa de Hartmann foi o de compreender como o passado e o presente são 

organizados, transformados, imaginados e transmitidos pelas crianças - uma categoria que não 

tem sido reconhecida pela sua potencialidade narrativa (HARTMANN, 2016). Nela, a 

oralidade, o diálogo e as histórias de vida se expressam em uma “história viva”. Assim, a 

história oral, vinculada a depoimentos pessoais, se articula com o conceito de memória, 

considerada uma “reconstrução que evoca um passado pelas lentes do presente” 

(HARTMANN, 2016, p. 110). A escolha de trazer as crianças como narradoras de suas 

memórias nesta pesquisa se dá em razão de assumir a concepção de criança como produtora de 

conhecimento e cultura. Ao pretender escutar narrativas da infância na infância, acredito que 

se permita que as experiências das crianças sejam captadas com as emoções e significados da 

rememoração que elas dão a suas histórias ao contá-las.  

O estudo pelo qual este artigo se refere, mais precisamente, optou pela escuta (a partir 

de encontros que dinamizaram tal proposta), das memórias das crianças sobre os seus contextos 
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familiares. Segundo Fonseca (2005), é difícil definir quem são os membros relevantes de uma 

rede familiar; podendo ou não incluir membros consanguíneos, parentes por casamento (sogros, 

cunhados, concunhados, padrastos, enteados, etc.), padrinhos ou simplesmente amigos que 

podem se sentir membros de uma família após compartilharem experiências e moradia. Para a 

autora, diante dessas possibilidades, o melhor seria reconhecer a existência de uma “dinâmica 

familiar” (FONSECA, 2005). Fonseca (2005), em estudos específicos sobre famílias com 

grande vulnerabilidade social, defendem a coexistência das categorias de sangue e de criação 

como parte de um sistema de parentescos. Nesse sentido, os dados sobre as famílias, em 

qualquer época, acabam por ignorar outros sujeitos que compõem aquele núcleo e participam 

da criação das crianças sem que elas estejam ligadas biologicamente ou juridicamente. Trata-

se de relações que mais parecem se identificar com um “parentesco cotidiano” (FONSECA, 

2004), indicando laços criados a partir do compartilhamento da vida cotidiana e da economia 

doméstica, em suas dimensões materiais e afetivas. Esse tipo de parentesco tem ganhado pouca 

visibilidade em estudos e pesquisas - e, consequentemente, pouca visibilidade também tem 

ganhado o que as crianças pensam sobre esse processo ativo de socialização e quem são as 

pessoas dessa rede familiar (ALBUQUERQUE, 2018). Frequentemente, os estudos e pesquisas 

sobre famílias e crianças enfatizam as ações e métodos educativos adotados na interação com 

os filhos numa visão adultocêntrica, considerando as crianças numa posição vertical de pesquisa 

com famílias. Finalmente e com base nos argumentos apresentados, este estudo ocupou-se de 

considerar as crianças como sujeitos sócio-históricos que têm muito o que dizer sobre si e sobre 

o seu entorno.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Este estudo sobre memórias de infância em família envolveu nove crianças, com idades 

entre seis e onze anos de idade, entrevistadas cada uma ao longo de quatro encontros, algumas 

individualmente e outras em duplas (sendo que nessas situações eles eram irmãos ou primos). 

Estas crianças, em específico, representaram, propositalmente de acordo com o objetivo do 

estudo, diferentes configurações familiares, sendo elas: nucleares, monoparentais femininas, 

homoparentais e reconstituídas por recasamento. Essas composições são as consideradas nos 

dados censitários de 2010 e nos dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, sobre o contexto brasileiro. Para além desses agrupamentos oficiais, 
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preocupou-se em contemplar ainda outras possibilidades de dinâmicas familiares (FONSECA, 

2005) de modo a ser representadas, também nesse estudo, situações de: lares com a convivência 

de pessoas de parentescos diferentes entre si; adoção; circulação das crianças entre diferentes 

casas; e a presença e a inexistência de irmãos e primos na convivência domiciliar. Por meio de 

uma rede de contato da pesquisadora, as crianças foram sendo convidadas a participar, com o 

consentimento de seus familiares. Elas não se conheciam entre si (com exceção do caso de dois 

irmãos e de dois primos) e faziam parte de diferentes territórios sociais e econômicos da região 

metropolitana de Porto Alegre. As entrevistas transcorreram em contexto domiciliar, algumas 

ainda de modo presencial, mas, na maior parte delas, apenas de modo virtual, devido às 

implicações do isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19 em 2020-2021, período 

deste estudo.  

A metodologia escolhida para os encontros com as crianças foi a da foto-elicitação 

(Photo-Elicitation Inteview). Essa abordagem envolve o uso de fotografias ou mesmo, mais 

amplamente, imagens para suscitar comentários, memórias e discussões no decorrer de uma 

entrevista. Para certos/as autores/as, a foto-elicitação se mostra como um método 

particularmente apropriado para o debate com crianças pelo fato de as fotografias (ou imagens 

diversas) fornecerem uma espécie de “aviso claro e tangível” na zona do diálogo entre criança 

e pesquisador/a (CLARK-IBAÑEZ, 2004, p. 7), ou seja, por ajudarem a conferir certa 

materialidade a ideias e pensamentos das crianças e mesmo dos adultos em suas proposições. 

As fotografias utilizadas foram coletadas de quatros diferentes fontes, sendo que cada encontro 

se dedicou a elicitação de uma dessas: no primeiro encontro fotos do acervo pessoal da 

pesquisadora retratando sua infância em família; no segundo encontro fotos do acervo pessoal 

das crianças, selecionadas por elas e por seus familiares; no terceiro foram utilizados retratos e 

pinturas de diferentes épocas retratando momentos em famílias; e no quarto encontro as 

fotografias que motivaram a elicitação foram feitas pelas próprias crianças após empréstimo de 

uma câmera analógica. A escolha da câmera analógica nesse processo se justifica pela sua 

possibilidade de uma produção restrita e limitada de fotografias, sugerindo uma tomada de 

decisões mais cuidadosa do fotógrafo sobre os retratos produzidos. Além disso, devido a 

impossibilidade de acompanhar previamente os resultados, como nas câmeras digitais, a 

rememoração ocorre apenas no contato posterior com a imagem, através da revelação, durante 

a entrevista da pesquisa. Todas as entrevistas foram gravadas, com a autorização das crianças. 
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As memórias narradas, de forma compartilhada entre as crianças e seus familiares, compõem 

um conjunto de narrativas que, como parte de um estudo mais amplo sobre o tema, puderam 

ser analisadas e apresentadas, aqui, na perspectiva das relações de parentesco que se evidenciam 

nas dinâmicas familiares, a partir dos pontos de vistas dos participantes deste estudo. Os nomes 

das crianças são fictícios, tendo sido escolhidos pelas próprias. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os argumentos teóricos que trago para esse debate sobre as relações familiares, a partir 

do ponto de vista das crianças durante as nossas entrevistas, para além dos apresentados como 

fundamentação conceitual, inclui a pesquisa de Mason e Tipper (2008) e sua conclusão de que 

as definições de parentesco atribuídas por elas aos seus membros familiares, ocorrem a partir 

de estratégias criativas para compreender algumas formas de relações mais ou menos 

complexas entre pessoas incluídas nesse grupo, com destaque à qualidade desses 

relacionamentos. Na abordagem deste estudo, se distribuiu câmeras fotográficas entre crianças, 

solicitando que as mesmas fotografassem “quem importava para eles”, incluindo ainda lugares 

ou coisas que se associavam a essas pessoas. Através da metodologia da foto-elicitação, as 

crianças definiram as suas proximidades e distanciamentos emocionais com os seus familiares 

ou parentes, de certa forma “avaliando” as suas relações (MASON e TIPPER, 2008). Com o 

objetivo de ampliar a noção de família para outras pessoas cujo as crianças apontam alguma 

vinculação, as autoras adotaram o conceito de “parentesco” [kinship]. Além disso, também 

criaram algumas categorias em que as crianças situaram essas relações, aqui contextualizadas 

e traduzidas por mim para expressões mais usuais da língua portuguesa para cada caso, 

incluindo termos utilizados pelas próprias crianças desta pesquisa. Longe de reduzir as 

possibilidades de parentescos diante desses agrupamentos, a intenção é que eles ajudem a 

entender e analisar as relações entre as crianças e seus familiares, nas mais diversas condições. 

Assim, na primeira condição estão os parentes "de sangue", reconhecidos pelas crianças 

por fatores genealógicos, mesmo quando elas não têm certeza do status adequado diante da 

complexidade das relações familiares (MASON e TIPPER, 2008). As autoras mencionam ainda 

o fato de que geralmente são relações em que as crianças não têm tantas escolhas sobre definir 

como um parente, independente do vínculo de mais ou menos afeto que estabelecem. A 
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expressão “de sangue” foi usada em duas situações pelas crianças desta pesquisa: pela Luiza, 

para descrever a relação dela com seu irmão que, embora fossem de pais diferentes, eram de 

“mãe igual”; e pela Ágata, ao explicar a diferença do parentesco dela entre alguns de seus 

irmãos. No caso específico da Ágata, que foi adotada pelo próprio irmão e acolhida nesta 

família, essa distinção aparece ao narrar como os chamava, através da descrição de seus 

familiares, a partir das suas fotografias: Esse daqui é meu irmão e pai. E esse aqui é meu único 

irmão de sangue. O resto que te falei eles são tudo irmãos emprestados. Eu escolhi essa foto 

porque é um momento de nós três, que somos todos irmãos de sangue. [...] Eu não chamo ele 

nem de irmão e nem de pai, chamo pelo nome, assim como os irmãos emprestados, que chamo 

pelo nome. Não me acostumei a chamar eles de irmãos. Já o “de sangue” eu chamo de “mano” 

(Ágata, encontro 2, 6 min). 

Assim, nesses exemplos, entende-se que as crianças usaram o termo do parentesco “de 

sangue” para confirmar uma relação que é mais próxima ou “verdadeiramente” familiar, mesmo 

diante das diferenças parentais, do caso de Luiza e Rafael, ou diante de uma necessidade de 

vinculação fraternal mais estreita, diante de uma situação de posterior pertencimento na relação 

entre irmãos. Se as crianças buscam formas de reconhecer semelhanças para com os seus, 

afirmando através dos laços sanguíneos essas conexões, também criam outras estratégias para 

identificar o que os torna mais ou menos familiares. É o caso das aparências físicas, que 

identificam como sendo um dos critérios para essa ligação: Catarina menciona que todos acham 

que ela é parecida com o seu pai (Catarina, encontro 2, 22 min) e Rafael entende que todos na 

sua família se parecem “pelo olho, boca, cabelo…”, ainda que Luiza, sua irmã, discorde: “a 

gente é igual porque pensa e gosta das mesmas coisas” (Rafael e Luiza, encontro 3, 32 min), o 

que revela um segundo possível critério para a familiaridade, para além da aparência: a 

afinidade, o que nos direciona para o próximo agrupamento. 

Assim, na segunda categoria estão os “parentes próximos”: um subgrupo dentro do 

agrupamento dos parentes reconhecidos como os “de sangue”, mas que de alguma forma tem 

uma relação particularmente especial e com um forte vínculo emocional com as crianças. Na 

pesquisa de Mason e Tipper (2008), por exemplo, alguns primos das crianças entrevistadas 

tinham adicionadas a sua designação a palavra “irmão”, apontando que alguns primos, portanto, 

devido a afinidade e proximidade, eram, na realidade, chamados por elas de “primos-irmãos”. 

A relação entre primos foi muito citada nesta pesquisa: Rafael, Luiza, Enzo, Catarina, Rafaella 
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e Ágata, todos mencionaram uma relação próxima aos primos, principalmente aqueles que 

tinham idades parecidas a deles e por isso se constituíram presentes em algumas histórias sobre 

brincadeiras, aniversários, festas e momentos em família. Assim como na pesquisa de Mason e 

Tipper (2008) apareceu o termo “primos-irmãos” para expandir a relação desse parentesco, 

neste estudo, surgiu a diferença entre “primos” e “não tão primos” (Rafael e Luiza, encontro 2, 

20 min), incluindo nesse segundo grupo aqueles que, aparentemente, seriam primos de segundo 

grau ou de outros níveis de parentesco não reconhecidos ou não compreendidos pelas crianças. 

De qualquer modo, é preciso evidenciar o poder de escolha da criança, em muitos casos, através 

de critérios e estratégias criativas que justificassem alguém ser mais ou menos parente delas 

(MASON e TIPPER, 2008).  

Assim como existem os parentes de sangue com uma proximidade afetiva apontada 

pelas crianças, também existem aqueles em que há um distanciamento emocional, como 

identificou a pesquisa de Mason e Tipper (2008) e nos leva a uma terceira categoria. As autoras 

destacam que essa escolha sobre os “parentes distantes” nem sempre depende dos adultos 

unicamente, como nos casos em que desacordos entre eles acabam tendo por consequência um 

afastamento também com as crianças. Em alguns casos, os critérios das crianças pelo 

distanciamento estão relacionados a fatores geracionais (se vincular aos parentes de idade mais 

semelhante, por exemplo). Nesta categoria, através das narrativas das crianças, se percebe 

possível de citar a relação com os “dindos e dindas” (padrinhos e madrinhas), aqueles 

mencionados como os mais distantes, ainda que este não seja um parentesco com laços 

sanguíneos. Além disso, em meio a fotografias de famílias mais antigas, as crianças também 

reencontraram alguns parentes que não viam a certo tempo, como o tio (Davi, encontro 2), a 

avó (Léo, encontro 2) e os pais (Rafael e Luiza, encontro 1 e 2). 

Na quarta categoria estariam aqueles popularmente chamados de “agregados”, em casos 

em que é recente a vinculação ao círculo familiar e, por consequência, de proximidade com a 

criança. Com esses sujeitos existe uma aproximação inicial, que faz com sejam mencionados e 

considerados dentro do grupo de parentes por elas, porém ainda não o suficiente para 

reconhecê-los e designá-los. Mason e Tipper (2008) apontam alguns aspectos que tornam esses 

sujeitos julgados por elas como em potencial para serem agregados ao parentesco: ter uma forte 

relação com outro alguém já considerado como um “parente próximo”; se envolver em rituais 

comemorativos da rotina da vida familiar; se comportar de maneira “amigável” com as crianças, 
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respeitando seus interesses e as deixando confortáveis; e saber conquistar o parentesco, ao longo 

do tempo, através de interações agradáveis e participações em momentos especiais no círculo 

familiar. Neste grupo, através das memórias das crianças entrevistadas, encontram-se 

principalmente namorados ou namoradas de pais (Rafael, Luiza, Davi e Léo) ou namorados de 

irmãos (Taylla e Liliana), citados como presentes em festas, passeios e brincadeiras da vida 

coletiva familiar. 

Na quinta e última categoria em que as crianças se referem aos seus parentes estão os 

“emprestados”, já que são pessoas do convívio ou afeto delas e que se tornam parentes, segundo 

Mason e Tipper (2008), por se parecerem, de alguma forma, com os familiares. Entre o limite 

do parentesco e amizade, as crianças (e também os adultos) nomeiam amigos na categoria de 

“como se fossem da família”.  As narrativas das crianças mencionaram relações como essas, 

em que identificam que não há uma relação consanguínea, mas ainda sim uma familiaridade a 

partir de definições como “meio primos” ou “não total primos” (Catarina, encontro 1) e avós 

emprestados ou avós “do coração” (Rafael e Luiza, encontro 2) e primos e primas emprestadas 

(Ágata, encontro 1). A autora observou que frequentemente as crianças, na sua pesquisa, 

direcionam títulos familiares a amigos, chamando-os de irmãos ou primos, quando mais novos 

de idade, e de tios ou padrinhos, aqueles que são mais velhos de idade. Os irmãos Rafael e 

Luiza chegaram a discutir sobre isso, em um dos encontros da pesquisa, ao discordarem sobre 

o parentesco de uma menina que aparecia junto deles em uma fotografia: Luiza: aquela 

“gurizadinha” é minha prima emprestada./ Rafael: Não, ela é prima do nosso primo. Então é 

só amiga da Luiza!/ Luiza: É prima emprestada sim!/ Rafael: Nosso tio tem um irmão, que tem 

essa filha, então ela é prima do nosso primo por parte de pai. Então ela só amiga ! Se fosse 

por parte da nossa família, seria prima./ Luiza: Ela é prima dos meus primos! É prima 

emprestada sim, a gente brinca desde pequeninha! (Rafael e Luiza, encontro 2, 1h07). 

Essa conversa ilustra as possibilidades de relações familiares, também encontradas pela 

autora, em que uma convivência “desde pequeninha” cria uma ligação de convivência 

fortalecida o suficiente para incluí-la na nomenclatura familiar, ainda que colada a expressão 

“emprestada”. Para Mason e Tipper (2008), um relacionamento de longa data, principalmente 

englobando experiências de infância, resulta em uma profunda e íntima conexão com o outro. 

Deste modo, podemos inferir que ao longo da vida continuamos nutrindo esses parentescos 

emprestados, que surgiram a partir das memórias infantis. Todos esses critérios e categorias em 
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que as crianças situam os graus de parentescos dentro das suas famílias reiteram o caráter da 

criatividade e da eletividade das crianças diante das suas escolhas, ainda que considerados os 

processos de socialização em que os adultos as envolveram nesses espaços e momentos de 

convivência familiar. Deste modo, é possível afirmar que as crianças têm um papel ativo na 

transformação e interpretação desses relacionamentos. Sendo assim, não é possível que os 

adultos simplesmente imponham parentescos às crianças, mas, no lugar, ofereçam certas 

condições para que elas se desenvolvam (MASON e TIPPER, 2008). E essas condições 

certamente estão relacionadas aos contextos socioculturais, econômicos, geográficos, políticos 

e legais, o que não invalida a defesa de que as crianças têm um papel protagonista sobre essas 

decisões. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As memórias de infância na infância se configuram como um potente objeto de estudo, 

quando se trata de reconhecer a ação da rememoração como um processo que ocorre nas 

crianças, desde que seja ofertado condições e espaços de escuta sobre as histórias que elas têm 

para narrar e sobre seus pontos de vista no que se refere às relações e aos contextos em que 

vivem. As famílias, enquanto um desses contextos sociais da criança, se caracterizam como um 

conjunto de relacionamentos e dinâmicas que são interpretados por elas de forma ativa e 

criativa. Deste modo, é preciso que pesquisas sobre história oral e memória envolvam, cada vez 

mais, as vozes e perspectivas das crianças, de modo a considerá-las como representação social 

com narrativas históricas não apenas sobre o debate entre família e relações de parentesco, de 

acordo com o que foi abordado neste texto, como também em outras temas que poderão vir a 

discutir as formas de organização e problematizações da vida em sociedade, pelo qual as 

crianças fazem parte. 
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Resumo 

A democratização da educação e o usufruto dos direitos culturais coadunam-se com o respeito aos modos de 

vida, aos valores, às tradições e às crenças dos grupos humanos, reconhecendo-se que as questões culturais estão 

presentes nos debates atuais sobre identidade, tecnologia, turismo e produção cultural sustentável. Assim sendo, 

o relato tem como objetivo refletir sobre o usufruto do direito social à cultura, a perenidade da memória e do 

patrimônio para fortalecer a identidade, a produção e a consciência dos grupos locais. Nesta perspectiva, o Projeto 

de Pesquisa Passaporte Cultural e o Projeto de Extensão Catálogo Bilíngue dos Espaços Culturais do Município 

do Natal articulam o ensino, a pesquisa e a extensão com vistas à ação colaborativa e ao voluntariado. Na 

metodologia, optou-se pelo método misto que serve a um propósito maior e transformativo, de estimular a fruição 

dos bens culturais pelo uso do Passaporte Cultural e pelo conhecimento dos espaços catalogados e traduzidos 

para o inglês, obtendo-se novos sentidos e significados à cultura local. O conhecimento patrimonial habilita as 

comunidades escolares ao exercício da cidadania, à salvaguarda das memórias e dos espaços culturais no intuito 

de respeitar a diversidade e construir conhecimentos indispensáveis ao desenvolvimento humano plural e à 

sustentabilidade. 
 

Palavras-Chave: Passaporte Cultural; Catálogo Bilíngue; Direito Cultural; 

 
Resumen 

La democratización de la educación y el goce de los derechos culturales son coherentes con el respeto a las formas 

de vida, valores, tradiciones y creencias de los grupos humanos, reconociendo que las cuestiones culturales están 

presentes en los debates actuales sobre identidad, tecnología, turismo y producción cultural sostenible. Por tanto, 

el informe tiene como objetivo reflexionar sobre el goce del derecho social a la cultura, la perpetuidad de la 

memoria y el patrimonio para fortalecer la identidad, producción y conciencia de los grupos locales. En esta 

perspectiva, el Proyecto de Investigación Pasaporte Cultural y el Proyecto de Extensión Catálogo Bilingüe de 

Espacios Culturales del Municipio de Natal articulan la docencia, la investigación y la extensión con miras a la 

acción colaborativa y el voluntariado. En la metodología, optamos por el método mixto que cumple un propósito 

mayor y transformador, para incentivar el disfrute de los bienes culturales mediante el uso del Pasaporte Cultural 

y mediante el conocimiento de los espacios catalogados y traducidos al inglés, obteniendo nuevos significados y 

significados a los locales. cultura. El conocimiento patrimonial permite a las comunidades escolares ejercer la 
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ciudadanía, salvaguardar la memoria y los espacios culturales para respetar la diversidad y construir un 

conocimiento fundamental para el desarrollo humano plural y la sostenibilidad. 

 

Palabras Clave: Pasaporte cultural; Catálogo bilingüe; ley cultural 

 

 

CONTEXTO: 

 

A adoção de medidas para incentivar o conhecimento, o usufruto do direito social à 

cultura e o acesso aos espaços culturais constitui forma de auxílio àqueles excluídos, que não 

possuem, historicamente, os meios e desconhecem as estratégias de participação nas atividades 

artístico- culturais, atualmente, incorporadas ao currículo escolar como apoio aos direitos 

humanos e à sustentabilidade. O Projeto de Pesquisa Passaporte Cultural Fase I, Fase II, Fase 

III e Fase IV está vinculado ao Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Educação, Gestão 

Territorial e Sustentabilidade (GIETS), do Campus Natal - Cidade Alta, do IFRN, Município 

do Natal, e consolida-se como um instrumento de ensino e de aprendizagem para formação 

humana, respeito à diversidade e incentivo à participação de docentes, de acadêmicos e ação 

colaborativa de voluntários na pesquisa, na criação e na publicação da obra Catálogo Bilíngue 

dos Espaços Culturais do Município do Natal. As estratégias do Método Misto promovem 

uma compreensão mais abrangente dos direitos humanos, implementando o Passaporte 

Cultural e o catálogo como estratégias de incentivo ao usufruto do direito social à cultura e à 

valorização das identidades, numa espécie de vigilância das responsabilidades do poder 

público para com as comunidades. Neste ano de 2021, trabalhando na modalidade remota, 

implementa-se a pesquisa através da criação do Catálogo Trilíngue dos espaços culturais do 

Município do Natal, do uso do Passaporte Cultural nos cursos Técnico de Lazer e Superior em 

Produção Cultural, articulando o ensino, com a pesquisa e a extensão como princípios 

educativos, em estímulo às parcerias institucionais (IFRN e UFRN) e à formação de novos 

pesquisadores. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: 

 

No período 2017-2018, o Projeto de Pesquisa Passaporte Cultural foi criado por duas 

acadêmicas do Curso Superior Tecnologia em Produção Cultural (Anne Jacqueline Julião da 

351 



 
 

 

Penha e Jaqueline Lima Souza), em ação conjunta com a professora de Artes (Mára Beatriz 

Pucci de Mattos) como estratégia de ensinoaprendizagem, de avaliação e de acesso dos 

estudantes dos cursos técnicos e superior aos espaços e eventos culturais. 

O Passaporte Cultural foi implementado pelos professores de Artes do Campus Natal - Cidade 

Alta (CAL), do IFRN, incorporado como atividade curricular, instrumento de avaliação, de 

conservação do patrimônio cultural e ambiental, no intuito do bem-estar social e econômico e 

da participação nos eventos artísticos do campus e do município do Natal, na área de artes, 

desportos, lazer, multimídia, produção cultural e turismo. Decorrente da necessidade do 

projeto de pesquisa Passaporte Cultural, foi criado o Projeto de Extensão Catálogo Bilíngue 

dos Espaços Culturais do Município do Natal, agregando dados históricos e informações sobre 

os espaços e as memórias, que ajudam a construir a identidade do povo natalense. 

Nesta perspectiva, o Projeto de Pesquisa Passaporte Cultural e o Projeto de Extensão 

Catálogo Bilíngue dos Espaços Culturais do Município do Natal integram-se na busca de 

emancipação cultural, construída na relação dialógica entre os gestores, docentes e acadêmicos 

dos cursos para salvaguarda das memórias, usufruto do direito cultural e exercício da 

cidadania. Assim sendo, estabelece o compromisso institucional com a emancipação cultural, 

segundo Mattos e Mattos (2012), que nasce da relação fértil e fecunda dos sujeitos com sua 

região, impregnada pelo sentimento de amor às raízes, à sociedade e à cultura, para estruturar 

uma consciência de si e do movimento comunitário, como sujeitos culturais (Chauí, 2000). 

Conforme Cascudo, cada indivíduo sente a vida na cidade, “uma vida a que emprestamos 

os valores pessoais do tempo e da cultura de cada um” (1980, p.13), pois cada cidadão tem um 

olhar singular e uma percepção que gera uma identidade e “é um fator importante do sentimento 

de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo na reconstrução de si” 

(POLLACK, 1992, p. 204). Contudo, segundo Penha (2020), “as memórias de um indivíduo 

nunca são isoladas, mas coexistem com um grupo social” (PENHA, 2020, p.18). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

A opção pelo Método Misto enriquece o processo de coleta, análise e reflexão dos dados 

pela integração das tradições investigativas - qualitativa e quantitativa, proporcionando um 

resultado mais abrangente. O Método Misto serve a um propósito transformativo, de estimular 
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a fruição dos bens culturais pelo uso do Passaporte Cultural e conhecer os espaços catalogados, 

que agregam novos sentidos e significados à cultura local. No dizer de Creswell (2010), o 

Método Misto integra dados qualitativos e quantitativos, obtidos a partir de pesquisa 

bibliográfica e documental para enriquecer o projeto de pesquisa e o projeto de extensão. 

O uso do Passaporte Cultural, tem continuidade nos anos de 2018/2019 na modalidade 

ensino presencial e, nos anos de 2020/2021, na modalidade de ensino remoto. Semestralmente, 

os alunos recebem o Passaporte Cultural, e são incentivados à participação mais ampla na vida 

cultural presencial, ou virtual, como formas de auxílio àqueles membros da comunidade 

escolar, que estão sob influência do consumo e das mídias, possuem poucos meios/tecnologias 

e desconhecem as formas de participação nas atividades culturais. 

Esse acesso às fontes da cultura local está coadunado com o conhecimento dos espaços 

culturais, a proteção do patrimônio potiguar, a responsabilidades das instituições, do poder 

público e das comunidades compromissadas com formas saudáveis de participação. A 

avaliação do Passaporte Cultural, realizada no final de cada semestre letivo, permite observar 

o número de visitas aos espaços e eventos culturais, aferindo a satisfação do aluno de estar 

conectado com os valores do seu território e de sua gente - potencial de riqueza cultural e 

tradicional -, pelo sentimento de pertencimento, consciência de sua essência e do 

empoderamento ao nível individual para se conectar com os demais e realizar as 

transformações necessárias. 

 

 
 

Figura 1: Passaporte Cultural - face interna 
Fonte: Leonardo S. Feitosa e Thais H. 
Gobetti 

Figura 2: Design da Capa do Catálogo 
Fonte: Jennifer Katarina Miranda da 
Silva 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES: 
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Os dois projetos – Passaporte Cultural e Catálogo Bilíngue dos Espaços Culturais do 

Município do Natal – compartilham do diálogo entre pesquisa, extensão e experiências de 

ensino, resgatando e atualizando as narrativas e as memórias que foram silenciadas pela ação 

dos grupos hegemônicos sobre os excluídos das letras e das artes. A pesquisa volta o olhar para 

a educação mais popular, incluindo a produção e a transmissão, oral ou escrita, de saberes, com 

uma percepção mais sustentável sobre os territórios e espaços, no intuito de dar voz e valorizar 

os grupos populares em relação ao seu espaço vivido e apropriado para suas práticas singulares. 

A partir da pesquisa do Projeto de Extensão Catálogo Bilíngue dos Espaços Culturais do 

Município do Natal e do uso do Passaporte Cultural alcançou-se uma apropriação mais afetiva 

dos espaços culturais pela comunidade, historicamente excluída, fecundando o acesso à cultura 

natalense. A criação do catálogo consolidou-se como processo de interação entre ensino, 

pesquisa e extensão, entre docentes e discentes e entre os cursos do Campus Natal – Cidade 

Alta, do IFRN, incentivando a ação colaborativa voluntária. 

Os desafios enfrentados, relatados pelos alunos, dizem respeito aos horários de 

funcionamento de espaços culturais, sites que não tem informações completas, entre outros, que 

comprometem a visitação dos espaços. Observa-se a insensibilidade de empresas e de 

instituições locais para de apoio financeiro à publicação e distribuição gratuita aos alunos da 

rede pública da obra paradidática contextualizada com a realidade do Natal. O conhecimento é 

fundamental para formação do hábito de visitar os espaços culturais e as soluções apontadas 

dizem respeito ao esclarecimento dos gestores sobre o direito cultural para o usufruto do direito 

social. 
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Resumo 

O presente texto objetiva apresentar as práticas educativas que ocorrem em trabalhos relacionados à alimentação 

e como elas se desenvolvem em espaços não escolares, na região do Vale do Rio Pardo/RS. A partir da intersecção 

entre Educação Popular, Educação não formal, Educação Informal e Educação e Trabalho, busca-se compreender 

os significados e influências sociais envolvidos nessas práticas, problematizando como, para quê, para quem e por 

quê educam. Busca-se, também, identificar o que as narrativas sobre o saber-fazer a comida comunicam a respeito 

dos hábitos de cultivo, beneficiamento, produção e consumo de alimentos. A metodologia é de natureza qualitativa 

e se pauta na técnica da observação participante com o apoio de diário de campo e na realização de entrevistas 

semiestruturadas para a compreensão e reflexão sobre as características da organização do trabalho no meio rural 

e a diversidade de saberes que são desenvolvidos na preparação de alimentos e comidas. Acredita-se que as 

reflexões realizadas permitem conhecer e reconhecer os saberes populares invisibilizados, assim como as práticas 

e as tradições sobre a produção de alimentos que cada comunidade desenvolve na região, valorizando-os como 

importantes referentes de seu patrimônio cultural imaterial e desenvolvimento regional.  

 

Palavras-Chave: Alimentação; Culinária regional; Saberes populares; Trabalho; 

 
Resumen 

Este texto tiene como objetivo presentar las prácticas educativas que ocurren en trabajos relacionados con la 

alimentación y cómo se desarrollan en espacios no escolares en la región del Vale do Rio Pardo/RS. Desde la 

intersección entre Educación Popular, Educación No Formal, Educación Informal y Educación y Trabajo, 

buscamos comprender los significados e influencias sociales involucradas en estas prácticas, discutiendo cómo, 

para qué, para quién y por qué educan. También busca identificar qué comunican las narrativas sobre el saber 

hacer sobre alimentos sobre los hábitos de cultivo, procesamiento, producción y consumo de alimentos. La 

metodología es de carácter cualitativo y se basa en la técnica de observación participante con el apoyo de un diario 

de campo y entrevistas semiestructuradas para comprender y reflexionar sobre las características de la organización 

del trabajo en el medio rural y la diversidad de conocimientos que se desarrolla en la alimentación. y preparación 

de alimentos. Se cree que las reflexiones realizadas permiten conocer y reconocer el conocimiento popular 

 
3 A pesquisa em fase inicial, conta com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do 

Sul - Fapergs.  
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invisible, así como las prácticas y tradiciones sobre la producción de alimentos que cada comunidad desarrolla en 

la región, valorándolas como importantes referentes de su patrimonio cultural inmaterial y desarrollo regional. 

 

Palabras Clave: Alimentación; Cocina regional; Conocimiento popular; Trabajo; 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As ciências humanas têm insistido nas possibilidades que a alimentação oferece para a 

análise de dimensões educativas, culturais, simbólicas e sociais. De forma cada vez mais 

frequente, a comida se coloca como uma categoria importante para compreender políticas e 

práticas de formação em espaços escolares e não-escolares, os saberes populares, o trabalho e 

a cultura de diferentes grupos sociais. O termo “comer”, diferentemente de “alimentar-se”, 

implica em um ato social, na medida em que constitui e é constitutivo de “atitudes ligadas aos 

usos, costumes, protocolos, condutas e situações”, conforme salientou Carlos Antunes dos 

Santos (2005, p. 12). Para ele, o alimento constitui uma categoria histórica, pois carrega 

vestígios dos padrões de permanências e mudanças dos hábitos e das práticas alimentares, 

referenciais importantes da cultura humana.  

Nesse sentido, a abordagem das culturas alimentares regionais, permeadas de tradições, 

saberes e práticas, possibilita a compreensão do protagonismo humano frente às inovações 

diligentes e os eventuais desafios que estas imporão na preservação da autonomia do que é 

popular. Busca-se, nesse texto, compreender os saberes populares relacionados ao trabalho 

realizado na produção de alimentos e na preservação da culinária regional. O texto é um recorte 

de uma pesquisa de mestrado realizada por um dos pesquisadores no ano de 2014, no programa 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, na Universidade de Santa Cruz do Sul.  

O interesse em investigar os saberes que emergem da relação entre trabalho e 

alimentação surgiu ao revisitar as narrativas dos sujeitos entrevistados sobre suas memórias da 

alimentação em pesquisas anteriores. Esses registros permitem inferir que formas autônomas 

de organização social e de reciprocidade caracterizam o trabalho com determinados alimentos, 

como a produção e o consumo de carne. Outro aspecto importante a ressaltar nessas pesquisas 

é que a intersecção entre alimentação e práticas de trabalho e ajuda mútua reforça a 

compreensão de que a comida tem uma dimensão tanto educativa como comunicativa. Assim 

como a fala, ela pode contar/narrar histórias. Esta dimensão tem sido bastante valorizada na 
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antropologia da alimentação, uma vez que as práticas de alimentação podem se constituir como 

narrativa da memória social de uma comunidade. Amon e Menasche (2008) salientam que, 

neste sentido, a comida constitui um veículo para manifestar e narrar significados, emoções, 

visões de mundo e identidades. 

Ainda, Amon e Menasche (2008) analisam receitas de comidas do cotidiano que, ao 

contrário das comidas rituais, estão mais permeáveis à mudança. As autoras argumentam que a 

voz da comida cotidiana, em contraposição às comidas rituais, narra negociações de sentido e 

afirma a identidade de uma comunidade tanto quanto as suas transformações, em decorrência 

da convivência com outros grupos sociais. Nesse sentido, o tema da identidade também está 

presente na intersecção entre Educação, Trabalho e Alimentação. Isto ocorre porque há 

construção da identidade através das relações estabelecidas pelas comunidades com o território, 

com a natureza, com o trabalho. Para Castells (1999), as identidades são fontes de significados 

dos próprios atores levando à formação de comunidades. Portanto, pode-se considerar que o 

território surge como resultado de um processo de Educação e Trabalho realizado pelos atores 

locais.  

 

2 METODOLOGIA 

Neste texto, recorreu-se às técnicas da observação participante, observação in loco, 

diário de campo, coleta de dados/documentos secundários e aplicação de entrevistas 

semiestruturadas. O roteiro das entrevistas foi elaborado com a finalidade de permitir aos/às 

sujeitos/as manifestarem-se a partir das lembranças e recordações da infância. As entrevistas, 

com informantes qualificados, foram registradas através da utilização de um gravador digital, 

e posteriormente foram transcritas. As análises dos dados coletados nas entrevistas e pesquisas 

de campo, foram realizadas a partir de uma ordenação e mapeamento dos dados, transcrição 

das gravações, releitura do material e organização dos relatos/registros em Excel. Os dados 

foram classificados a partir dos questionamentos, separados por categorias e classificações; 

agrupando elementos, ideias e expressões que abrangem todos os dados envolvidos e coletados 

no trabalho de campo. A análise final permitiu compreender, interpretar e estabelecer 

articulações entre as informações coletadas e os referenciais teóricos, assim como buscou 

responder as questões que nortearam a pesquisa a partir dos objetivos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A alimentação tem a função de garantir a subsistência física dos seres dela praticantes. 

Ademais, possui a potencialidade de promover a identificação do comensal através do que 

come, de que maneira come, porque e para que come. O espaço em que tais eventos pessoais e 

coletivos se desdobram é fundamental para o entendimento das práticas produtivas e de 

consumo alimentar do(s) grupo(s), no tocante ao cenário de transformações operadas nos 

territórios, e as mudanças posteriores no modo tanto de comer, quanto de viver no âmbito 

regional. 

Na região do Vale do Rio Pardo - Rio Grande do Sul, é perceptível a ocorrência de 

constantes transformações nos hábitos e práticas alimentares. Ao pensar o ato de se alimentar, 

constata-se que o mesmo é integrado de tradições, saberes, identidade, relações sociais, e, 

principalmente, inovações, as quais sofrem alterações nesse processo transformador vigente, 

que reconfigura, também, a culinária regional. O tempo e o espaço, no espaço regional, 

influenciam e condicionam as modificações e adaptações nas formas de produzir e preparar 

alimentos. Nesse sentido, a análise da interação alimentar na região, com enfoque nas mudanças 

e permanências, busca evidenciar os hábitos alimentares praticados pelos habitantes, nesse 

contexto de transformação. 

A alimentação abrange diversos processos e práticas para sua efetivação. O plantio, o 

cultivo, a colheita, o beneficiamento, a estocagem, o pré-preparo, preparo e consumo são 

algumas das ações concernentes aos alimentos, possuindo características inerentes em si quanto 

a saberes, métodos e simbologias relevantes para o ato de se alimentar. Na região, os saberes 

se relacionam e contemplam atividades cotidianas e de longa duração, uma vez recorrentes, 

antes da interferência de fatores externos, e que, apesar da permanência parcial, sofrem ameaça 

de extinção frente à metaformose persistente e invasiva do sistema capitalista contemporâneo.   

 Ao refletir sobre saberes de forma homogênea, conforme Oliveira (2016), o saber como 

objeto epistemológico, é conceituado, em relação à ciência, como procura desta ou um saber 

realizado ou tecnicizado. Contudo, ao compará-lo com a ciência, o saber pode ser declarado 

como conhecimentos adquiridos através de métodos, organizados e aptos para serem 

transmitidos a partir de processo pedagógico de ensino. (OLIVEIRA, 2016). Quanto à 

pedagogia intrínseca aos saberes, esta não é restrita ao modelo curricular esquematizado ou ao 
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espaço escolarizado de transmissão e obtenção de conhecimento. Nas práticas sociais, diversos 

saberes populares são expressos, transmitidos e adquiridos através da linguagem, do gestual, 

do corporal, do olhar, tornando-se parte da formação de identidades coletivas e um produto da 

elaboração de homens e mulheres. (MARTINIC, 1994). O saber popular, conforme Brandão 

(1984, p. 25), em suas multiplicidades, é um conjunto “não centralizado em uma agência de 

especialistas ou em um pólo separado de poder, no interior da vida subalterna da sociedade”. 

Desse modo, a Educação Popular incorpora diferentes modos da práxis educadora, que, no 

contexto examinado, abriga os meios tradicionais de subsistência física e social dos grupos, 

pela hereditariedade geracional dos saberes. 

Segundo Fischer e Ziebell (2005), os saberes têm o potencial de libertar os indivíduos 

que os praticam, da dominação. Na atualidade, a invisibilidade dada a tais saberes se constitui 

como domínio sobre a autenticidade e autonomia dos sujeitos, pela hipervalorização do 

tecnológico, que, neste contexto, representa, entre outros fatores, a monocultura, o agronegócio, 

o uso de agentes químicos e a mecanização do campo. A partir desses parâmetros, ocorre tanto 

a transformação dos espaços, quanto dos seres atuantes nele, com suas formas de trabalho, 

costumes e experiências. No entanto, é evidente a centralidade conferida às pessoas atingidas 

pela conjuntura, pois o ambiente da vivência modifica-se pela/com a ação dos seus habitantes. 

Assim, são salientados os aspectos sociais e a importância histórica que os saberes possuem no 

tempo-espaço nos quais são vigentes. 

Sobre os saberes predominantes entre os habitantes da região do Vale do Rio Pardo, 

estes compreendiam, de modo geral, práticas/processos de plantio, armazenamento e consumo, 

bem como as particularidades inerentes a este, que envolve métodos de preparo e cocção. Em 

primeira instância, é relevante ressaltar que há uma relação direta entre a prática destes saberes, 

memórias e o momento histórico no qual estão inseridos. As diversas influências sobre a 

continuidade do exercício desses saberes ou sua perda permitem a compreensão do contexto, 

assim como a análise do passado contribui para o entendimento do presente. Dessa maneira, os 

impactos de alguns avanços tecnológicos são marcantes na região, como a chegada da energia 

elétrica no meio rural. Em praticamente todas as casas, há energia elétrica e, através dela, ocorre 

também a inserção de televisores, rádio, refrigeradores, freezers e, mais recentemente, os 

computadores com internet nas moradias, permitindo a aproximação virtual de seres ao redor 

de todo o globo.  
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O desenvolvimento de tecnologias de conservação - a geladeira - representa a 

diminuição da aplicação de saberes populares relacionados à conservação e manutenção do 

alimento/comida em estado ideal para consumo, assim como suas propriedades nutricionais, 

através de técnicas como a salga em abundância, o charque/carne seca, ou submeter carne suína 

ao cozimento em banha e armazenamento posterior em lata, com a gordura em que foi cozida. 

Ligado a isso, está a mudança no perfil dos animais escolhidos para consumo de carne. Desse 

modo, conforme Menasche e Schmitz (2007, p. 86), “a chegada da geladeira e do congelador 

tornaria, por um lado, mais frequente o abate e cotidiano o consumo de carne bovina entre os 

colonos e, por outro lado, menos comuns às trocas de carne entre as famílias”. 

Evidentemente, além de suplantar saberes populares, os avanços tecnológicos gerados 

a partir da rede elétrica, possibilitaram novas transformações no meio rural e os processos de 

carneação e sociabilidade logo caíram no esquecimento, visto que mais tarde, também nas 

comunidades, já havia a figura do açougueiro. Menasche e Schmitz (2007, p. 86) destacam que 

“o açougueiro forneceria, às sextas-feiras, a carne bovina que os colonos adquiriam para os 

finais de semana”. Esse estabelecimento comercial fornecia carne e derivados para as famílias 

que não tinham condições de criar animais, ou até mesmo para suprir o item quando faltava, 

conforme relato de Christmann: 

 

 

Nos finais de semana eles sempre iam ao açougue e venda comprar carne de gado. A 

gente não tinha geladeira, a gente picava toda a carne, fritava e guardava na banha e 

assim ia pegando assim que ia comendo durante os dias, não durava muito não isso 

que os pedaços eram pequenos, mas a nossa família era grande.  

 

 

Tais modificações e avanços causaram importantes modificações nos hábitos 

alimentares e nos processos de produção corriqueiros na comunidade. O porco preto, por 

exemplo, que antes era criado para carne, banha, e também para geração de renda, é substituído 

pelo porco branco ou vermelho, visando, principalmente, a produção de carne, uma vez que a 

banha não era mais o foco de consumo e de produção, pelos disseminados discursos voltados 

ao bem-estar e a saúde. Contudo, a criação de porcos nas áreas rurais dos municípios da região 

ainda é costumeira, pois percebe-se, nos diálogos, que o consumo da carne dos animais criados 

nas propriedades é considerado mais “seguros”, uma vez que não recebem adição de 

“hormônios”, antibióticos, entre outros, segundo observa-se pelo relato de Seibert.  
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Nós temos a nossa própria carne. A carne deles [açougue-frigorífico] eu não gosto 

porque eles botam injeção nesse gado, a gente come um churrasco, a gente nota o 

gosto da injeção, isso é hormônio! Que eles colocam na carne, isso faz muito mal para 

a saúde. [...] é uma diferença muito grande da minha carne contra a deles, meu gado 

e meus porcos têm muita diferença, o sabor é outro.  
 

 

Nos últimos anos, o consumo de carne de porco teve uma significativa redução, em 

relação à carne bovina, que passa a ser consumida quase todos os dias, e principalmente nos 

finais de semana, em que o churrasco gaúcho torna-se o principal prato dos entrevistados. Nota-

se que foram se modificando também as características daquela comida colonial/tradicional, 

que expressava um saber cultural que reflete as formas de viver. (OLIVEIRA, 2016). É 

importante destacar que comida típica que representa uma tradição não necessariamente faz 

parte do dia a dia de seu povo, pois de acordo com Maciel (2001, p.152), “nem sempre o prato 

considerado ‘típico’, aquele que é selecionado, escolhido para ser o emblema alimentar da 

região, é aquele de uso mais cotidiano. Ele pode sim, representar o modo pelo qual as pessoas 

querem ser vistas e reconhecidas”.  

Os relatos analisados e as memórias revelam outro emblema da cultura regional: 

começava dias antes, ao separar-se a melhor galinha das demais, ao “cevar”, deixando a ave em 

um espaço confinado e reduzido. No sábado, realizava-se o abate; no domingo, cedo pela 

manhã, acontecia todo o ritual de preparo da massa caseira e na sequência a elaboração de todas 

as comidas. Enfim, todos esses processos, antes elaborados rotineiramente pelas mulheres, são 

praticados somente esporadicamente a partir das mudanças dissertadas até então. Essa 

observação é corroborada a partir do relato de Christmann, que “na colônia está tudo mudado, 

a maior parte das comidas do final de semana está virado em churrasco, quando não é churrasco, 

aí sim é galinhada”. 

Além das técnicas e maneiras de conservação, consumo e preparação das comidas, 

observou-se que quanto ao plantio de alimentos, nos relatos, principalmente entre os mais 

idosos, constatou-se que, na área rural, a valorização às práticas agrícolas e aos hábitos e 

práticas alimentares tradicionais herdados da família são mantidos e reproduzidos no cotidiano, 

conforme destaca Seibert:  

 

 

Aqui a tradição é bem forte, a gente planta de tudo, a gente colhe de tudo, e tem quase 

tudo na horta e lavoura, só compramos o açúcar branco, farinha e sal, o resto a gente 

colhe quase tudo em casa. O sabor dos alimentos é outro, a gente sabe o que foi 
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colocado, não está preocupado com a quantidade de agrotóxicos, pois aqui em casa 

não se usa essas coisas desconhecidas. 

 

 

Do mesmo modo, Bender destaca que “nós devemos sempre produzir alimentos de 

forma natural, sem a adição de venenos, nós lá em casa usamos esterco das galinhas no quintal, 

nossa produção é bem orgânica, como era antigamente”. Trabarch reafirma a tradição e a 

manutenção de saberes populares relacionados à produção de alimentos e evidencia como com 

o passar dos anos, as famílias, principalmente das áreas rurais, estão abandonando as práticas 

tradicionais de produção e consumo de alimento, o que reforça a perda dos costumes, ao falar 

sobre a alimentação no meio rural: 

 

 

Eu faço a verdadeira comida colonial aqui na minha casa, o que eu aprendi com a 

minha mãe eu ainda faço, mas olha se perdeu muito com o passar dos anos, porque as 

pessoas preferem comprar um repolho, frutas e legumes, do que plantar, gente vocês 

não sabem o veneno que isso tudo tem, eu fico apavorada com tudo isso. 

 

 

 As preferências de consumo se traduzem nos alimentos característicos dos grupos 

étnicos pesquisados: a mandioca, a batata, batata-doce, o arroz, o feijão, a polenta e as diversas 

verduras e legumes, preferencialmente cultivados nas proximidades da casa. Quanto ao preparo 

dos alimentos, observou-se uma diminuição do exercício de práticas tradicionais. Os saberes 

relacionados à preparação da lenha, do fogo, do preparo da comida e as práticas sociais 

decorrentes da substituição do fogão à lenha pelo a gás, - muito embora caiba ser ressaltado que 

o fogão à lenha ainda está presente na maioria das casas, nas áreas rurais dos municípios -; 

entretanto, ele não é mais o utensílio principal da cozinha, e acaba dividindo as tarefas de cocção 

com o fogão a gás. Da mesma forma, o aparecimento dos fornos dos fogões a gás e outros mais 

modernos, como os elétricos, levaram ao desuso os saberes e as técnicas passadas de geração 

para geração sobre o uso do forno à lenha. Conforme lembra Raminelli, para evitar que o pão 

queimasse, era importante fazer o teste de calor do forno: “para testar o calor do forno de tijolo 

tu jogavas uma palha de milho dentro. Se ela não queimasse e ficasse douradinha o pão também 

ia ficar assim”. Este saber, assim, se constitui como saber popular, da prática cotidiana, da 

vivência e experiência, pois, como apontou Freire (1996, p. 12), o ato de cozinhar “supõe alguns 

saberes concernentes ao uso do fogão, como acendê-lo, como equilibrar para mais, para menos, 

a chama, como lidar com certos riscos mesmo remotos de incêndio”. 
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Demais saberes e preferências são perceptíveis quando analisado o consumo de 

alimentos à base de grãos, cereais e demais ingredientes, os quais sofreram variação com a 

introdução de insumos diferentes dos habituais. Os avanços na indústria de beneficiamento de 

grãos e extração de óleos de soja, milho, canola, girassol e, como cabe destacar, os discursos 

médicos, dando enfoque à saúde e ao bem-estar, e contrários ao consumo de gorduras de origem 

animal, causaram a desvalorização da banha e da manteiga, importantes produtos coloniais e 

identitários - elaborados a partir de saberes da experiência - de exportação para as mais diversas 

regiões do estado e até mesmo do país. Esses produtos perderam mercado e causaram impactos 

severos nas regiões, e principalmente nas áreas rurais, pois, conforme já descrito nesse estudo, 

a banha sempre esteve relacionada às famílias como importante fonte de renda. O mesmo caso 

ocorreu com o açúcar mascavo e o melado, que acabaram perdendo espaço nos hábitos e 

práticas alimentares, devido ao estabelecimento de supermercados e a crescente oferta de 

produtos industrializados, nos quais a disponibilidade de açúcar branco tornou-se efetiva. 

Dos grãos, o destaque está no cultivo do milho e no uso pormenorizado do trigo. O trigo, 

que era um ingrediente utilizado somente em datas especiais, suplanta a utilização do milho na 

confecção de pães, assim como sua farinha se torna ingrediente de uso diário na produção de 

bolos, cucas, biscoitos, massas, entre outros. Todavia, o cultivo do milho ainda é muito comum 

nas regiões rurais dos municípios pesquisados, apesar da mudança do objetivo do seu uso: a 

exclusividade para alimentação dos animais. Os antigos moinhos, que sempre estiveram 

presentes em todos os relatos dos entrevistados, já não existem mais; foram sendo desativados, 

pois o milho que era beneficiado nesses moinhos, passou a ser comprado nos mercados locais. 

Ao mesmo tempo, a farinha de milho vem sofrendo crescente rejeição dos consumidores, que 

alegam a intensa manipulação genética, realizada pelas empresas que controlam a produção das 

sementes. Essas transformações causaram modificações no consumo de produtos elaborados a 

partir da farinha de milho. 

Nesse mesmo contexto, o aprimoramento da produção agrícola voltada à monocultura 

mais resistente a pragas, assim como da indústria alimentícia, e a crescente disponibilidade em 

estabelecimentos comerciais e a abertura de um grande número de padarias, favorece a maior 

disponibilidade de pães a todas as classes sociais e, a partir disso, pode-se perceber que os 

hábitos alimentares e de sua produção, decorrente do saber fazer aprendido de maneira não 

científica, sofrem alterações, quando comparados com o passado dos entrevistados.  
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Pensa-se, então, na atuação que a cidade tem sobre o campo. A evasão do ambiente rural 

desconstruiu diversidades regionais, bem como ocasionou a saída precoce de jovens do âmbito 

rural para o urbano, em busca da suposta mais valia que o emprego com carteira assinada 

promete. As dinâmicas do campo, assim, são alteradas, e favorecem a desvalorização, mesmo 

que indireta e parcial, dos saberes e das tradições. Estabelece-se, assim, a dualidade entre campo 

e cidade, entre a manutenção e reivindicação do tradicional, popular, cultural, e o embate frente 

à “modernidade”. Os relatos de moradores urbanos exemplificam o referido, pois Bizarro, 

professora da rede estadual de educação, destaca que o mercado e a industrialização lhe 

facilitaram a alimentação, “mas eu sei que ela modificou todas as características na cidade, e 

fez com que o colono perdesse um pouco do mercado”. A entrevistada complementa ainda 

sobre a alimentação atual: “é muito aditivo químico, eu sei. É puro conservante, eu sei. Mas é 

que eu não tenho condições de plantar por causa do trabalho na escola né? Então eu acabo 

ficando refém do mercado, restaurantes e do comércio em geral”. Com esse relato, é possível 

perceber que a crescente presença da mulher no mercado de trabalho, resulta na redução das 

práticas de produção de alimentos nos lares, bem como dos saberes passados de geração em 

geração.  

Em consonância à realidade relatada pela entrevistada, Tiriba (2007) refere-se ao lar 

como magnitude das relações capitalistas impostas na sociedade. De fato, ao se considerar a 

manutenção da prática dos saberes, predominantemente executados por mulheres, em relação à 

sua inserção no mercado de trabalho, percebe-se a imposição de dificuldade para adequação 

entre ambos os processos produtivos. Neste contexto, observa-se o saber freireano da 

experiência feita, no sentido do(s) trabalho(s) feminino(s) na produção de alimentos em meios 

rurais e como, no trabalho doméstico e rural, as mulheres conferem manutenção e reprodução 

à vida. Sua importância como praticantes de saberes tradicionais, com outros e para outros, 

intensifica-se ao ser notado que o dilema entre vida rural e urbana reconfigura a estrutura 

pedagógica de transmissão de tais saberes, assim como sua prática é posta em perigo de 

extinção, em vista dos desafios para as mulheres conciliarem a carga horária trabalhista e a 

estabilidade deste ciclo de produções agrícolas, orgânicas e de tradições na comunidade. 

Nestas andarilhagens, observou-se que da fumaça emanada das chaminés dos fogões à 

lenha, nas regiões urbanas dos municípios pesquisados, restam, de fato, somente as lembranças. 

Boas memórias daquela comida elaborada, cozida lentamente, do calor que aquecia e 
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aproximava as famílias ao redor do fogão, nos dias frios e chuvosos dos rigorosos invernos. 

Como consequência das modificações comportamentais e do território, dessa forma, a redução 

de práticas e processos tornam-se corriqueiros, evidenciando a invisibilidade dos saberes 

populares, que se constitui como principal risco, visto a probabilidade da diminuição da sua 

prática resultar na sua perda. Também, frente à disseminação da tecnologia e à globalização, 

segundo Hernandez (2005), as regiões têm duas possibilidades: render-se à homogeneização ou 

fortalecer a sua identidade, através da valorização das suas particularidades regionais. Da 

mesma maneira, Novo da Silva, Schwartz e Menasche (2013, p. 98) afirmam que a resistência 

pode ser efetivada porque “assim é que se processam adaptações e/ou são resgatadas as 

tradições, mantendo acesa a memória de um período anterior, base do momento vivido no 

presente”. Além disso, Mintz (2001) complementa que os hábitos alimentares vão se 

modificando com o crescimento, contudo a memória, o sabor e o primeiro conhecimento do 

processo de alimentar-se, e algumas formas sociais apreendidas através dele, permanecem, 

talvez, para sempre, na memória. Portanto, como representação social, a memória, por meio da 

Educação Popular, pode permanecer ativa, possibilidade essa não restringida à região do Vale 

do Rio Pardo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através da observação in loco e organização dos dados obtidos da pesquisa participante, 

tornou-se possível estabelecer relações entre as mudanças decorrentes dos avanços 

tecnológicos, da industrialização e da globalização nos territórios com a manutenção dos 

saberes e costumes na região do Vale do Rio Pardo - Rio Grande do Sul. A análise de discursos 

e ações concernentes à produção integral de alimentos, como também as práticas recorrentes 

em vista da urbanização e do impacto desta no meio rural, permitiram compreender a 

performance dos saberes - populares, culturais, da experiência - e da educação popular enquanto 

reprodutores de valores e representantes da memória afetiva e social dos seus seres atores em 

si e com os demais no meio histórico e regional.  
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Resumo 

Nos debruçaremos sobre a ideia que a cidade é um corpo afetado e que promove afetações, estar na cidade é 

experimentar o encontro de corpos que estão a se mover com velocidades e ritmos diferentes. Esses encontros são 

expressos através da morfologia territorial, que é denotando das multiplicidades de formas, contornos, sons, cores, 

volumes, vivências, experiências e sentimentos. a importância do conteúdo simbólico associado ao objeto da 

pesquisa. Desse modo, quando fala-se de bairro, busca-se uma perspectiva ampla objetivando ressaltar a imagem 

urbana e em especifico a do bairro de Cidade Nova e como esse está pautada na dimensão cotidiana do vivente e 

no significado que esse atribuí ao espaço, tendo em vista que as nuances territoriais são um produto social, 

buscando tratar o espaço e suas facetas do dito e do vivido, e como essa imagem vai afetar a composição territorial 

do bairro de Cidade Nova. 

 

Palavras-Chave: Cidade Nova; Memória; Vivido; Território. 

 

 
Resumen 

Nos detendremos en la idea de que la ciudad es un cuerpo afectado y que promueve afectaciones, estar en la ciudad 

es vivir el encuentro de cuerpos que se mueven con diferentes velocidades y ritmos. Estos encuentros se expresan 

a través de la morfología territorial, que está denotando la multiplicidad de formas, contornos, sonidos, colores, 

volúmenes, vivencias, vivencias y sentimientos. la importancia del contenido simbólico asociado al objeto de 

investigación. Así, al hablar del barrio se busca una perspectiva amplia con el objetivo de enfatizar la imagen 

urbana y en concreto la del barrio de Cidade Nova y cómo se basa en la dimensión cotidiana del ser vivo y en el 

significado que le atribuye. el espacio, teniendo en cuenta que los matices territoriales son un producto social, 

buscando tratar el espacio y sus facetas de lo dicho y vivido, y cómo esta imagen afectará la composición territorial 

del barrio Cidade Nova. 

 

Palabras Clave: Cidade Nova; Memoria; Vívido; Territorio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um espaço urbano difuso, assolado pelas múltiplas possibilidades, que 

encontram-se dispersos e são separadas funcionalmente, porém interligadas pelo emaranhado 

de fluxos de ações e informações, produzindo assim ideias, comportamentos e valores. Nesse 

contexto emerge no espaço os savoir faire (Saberes- fazeres), tais práticas advém desde as 

geografias vernaculares, sendo essa considerada a preservação da linguagem e pureza original 

que se liga aos saberes-fazeres de cada povo e que é transpassada de geração a geração. Esses 

savoir faire são passados como conhecimentos oral e imaterial de pai para filho sobre 

determinado recorte espacial. 

Paul Claval (2014) cita os Povos Inuítes e sua capacidade de observação e 

reconhecimento, que percorriam grandes percursos sobre a tundra, o mar, a neve e gelo apenas 

baseado nos saberes-fazeres. Ou seja, o trabalho de exploração era apreendido e perpassado de 

geração para geração através da leitura de signos e físicas do lugar. Isso mostra-nos que os 

saberes geográficos vão muito além do que é passado na academia. Esses saberes encontram-

se mistificado culturalmente e são transmitidos geração por geração como, a exemplo, o saber 

popular que ao chover no dia 24/06, dia de São João, a safra será boa. Ou que quando está 

“chovendo tanajura” o ano vai ser de seca. Esses saberes-fazeres, transmitidos oralmente de 

uma geração para outra, mostraram-se “corretos” mesmo sem possuir explicações científicas.  

Desse modo, ressalto que o espaço é entendido por sua totalidade, pela deposição de 

elementos artificiais e naturais que integram e passam a contar uma narrativa. Portanto, o 

território vivido se impõe e passa a moldar o espaço, reescrevendo suas impressões e marcas 

no espaço “original”. A etimologia da palavra território está ligada ao domínio da terra, ao 

direito à propriedade, conforme Haesbaert (2004).  A essa definição associa-se o sentimento de 

opressão, temor, incertezas e dúvidas quanto a sua manutenção e proteção do seu território. O 

território define-se por uma base material apropriada, estando, portanto, sujeito às variações 

dos processos de controle, domínio e dependência dos seres humanos no espaço. Para Raffestin 

(1993) o espaço é a "condição original, ou prisão original, primária, e o território é a prisão que 

os homens constroem para si", nessa perspectiva emerge uma eterna batalha entre o vivido e a 

memória, tendo como palco o território.  
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Segundo Tuan (2015) o território é visto como uma herança, permeando entre as funções 

de abrigo, caça, orientação, procriação e fomentador de hierarquias sociais. Dessa forma as 

pessoas passam a integrar grupos e são condicionados a distinguir o “nós” e o “eles”, entre os 

seres reais e imaginários, entre seu lugar e um território inóspito. Nessa perspectiva Raffestin 

(1993) coloca-nos que o território é entendido enquanto uma apropriação do espaço geográfico, 

a partir da atuação de atores que adotam meios para sua ocupação e conquista. Ao falar-se de 

território comumente remetemo-nos à ideia de delimitação - por meio das relações dos 

indivíduos em uma determinada porção do espaço - Sendo assim, podemos apreendê-lo 

enquanto lugar de todas as relações e campo de ação, ou seja, uma produção. Sendo, “toda 

prática espacial (...) induzida por um sistema de ações ou de comportamentos se traduz por uma 

‘produção territorial’ que faz intervir na tessitura, nó e rede” (RAFFESTIN, 1993, p. 150).  

Nessa perspectiva a analisar das relações sociais presentes em nosso cotidiano nos permite 

comparar fragmentações da nossa realidade e a territorialização destes espaços; assim, “não há 

como definir o indivíduo, o grupo, a comunidade, a sociedade sem ao mesmo tempo inseri-los 

num determinado contexto geográfico, ‘territorial’.” (HAESBAERT, 2004, p. 20). Dessa 

maneira, o território carrega não só a construção material, mas também uma dimensão 

simbólico-identitária. Este é, simultaneamente, produto e meio de produção, conferindo a si a 

possibilidade de territorialização. Por sua vez, “a territorialidade é definida como um fenômeno 

de comportamento associado à organização do espaço em esferas de influência ou em territórios 

nitidamente diferenciados, considerados distintos e exclusivos (...) por seus ocupantes ou pelos 

que os definem” (RAFFESTIN, 1993, p. 159). 

Raffestin (1993) amplia as delimitações e visões sobre o conceito de território, passando 

a evidenciar-nos as nuances do visto e vivido. O enfoque sobre a territorialidade passa a refletir 

as multidimensionalidades do “vivido” territorial, a condição de ser e estar no território 

enquanto agente modelador capaz de afetar e ser afetado. Para adentrar mais profundamente as 

nuances territoriais faz-se necessário compreender que o conceito de território é entendido 

como uma construção histórica e social, sendo essa uma rede que interliga diversos ramos das 

instâncias sociais, perpassando desde as instâncias econômicas, políticas e culturais. Essa tríade 

passa a reger e ser capaz de reorganizar territórios passando a ser os principais fomentadoras 

territoriais explorando a trama locacional, visando a reestruturação do território local. 
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Vale ressaltar que os territórios são definidos por e a partir das relações de poder, nesse 

quadro afloram os lugares e sua emergência, sendo esses locais dotados de sentimento que são 

retroalimentados por memórias, sensações, cores, cheiros, vibrações e sabores que se associam 

e passam a formar uma dimensão identitária regada pelas nuances do vivido. Esse meio de 

vivência baseado nas relações identitárias trazem em sua epiderme potência, ao relacionar os 

moradores com “SEU LUGAR”, fomentando um vínculo afetivo dos indivíduos para com seu 

território, o tornando único no mundo, esse laço construído influenciou a maneira como o 

território passou a ser visto e vivido pelos indivíduos que habitam determinado recorte espacial. 

O território passou a desenvolver e amplificar de forma imensurável os laços afetivos para com 

seu povo.  

A perspectiva territorial aqui trabalhada advém das variações dos fenômenos cotidianos, 

como por exemplo, a violência, a falta de estrutura como, saneamento, saúde pública e etc. Tais 

eventos passam a configurar processos de apropriação e identificação que envolvem o bairro 

de Cidade Nova e suas formas. Desse modo, pretendo aqui debruçar-se na utilização do 

território como uma categoria de análise da prática, isso é o território sendo entendido a partir 

de seu uso e de seu significado para os viventes através da análise da imagem e da memória 

territorial, e em especial levaremos em consideração a perspectiva dos grupos mais 

invisibilizados, os socialmente mais vulneráveis.  Sendo assim o território carrega em sua 

epiderme as marcas materiais e simbólicas, enquanto espaço-tempo vivido o território carrega 

a multiplicidade e a complexidade das relações sociais que se dão em seu devir espaço-

temporal.  

Optou-se por trabalhar com o bairro de Cidade Nova, Natal-RN, a partir da leitura de 

Gomes (2013), onde ocorreu-me uma expansão do horizonte de olhar, tornando aquilo que era 

ordinário – fazia parte do meu cotidiano - em extraordinário, e a partir dessa realocação do olhar 

passei a enxergar as novas ramificações do bairro de Cidade Nova ao qual estava difundida em 

meu cotidiano e com essa convivialidade passou a ser “normal”. Esse é um lugar carregado de 

marcas simbólicas e identitárias, pois esse é o bairro onde cresci e construí laços durante minha 

vida. Esse é o bairro em que costumava brincar com dezenas de colegas na rua, quando criança; 

onde ganhei minha primeira bicicleta, e caí centenas de vezes até aprender de fato; onde toda 

tarde ao sair para observar a rua, por volta das 17h, vejo minha avó conversando na calçada 

com sua comadre.  
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Porém esse campo de visibilidade e convivialidade a qual estou inserida não me impede 

de observar as mazelas que vem perseguindo e se instalando em Cidade Nova. Ao longo dos 

21 anos que moro no bairro, fui telespectador vívido de suas mudanças, o bairro que 

representava acolhimento e segurança passou por um processo de modificação em sua tessitura 

territorial e agora agentes irrigados pela violência passaram a afetar esse território, 

ressignificando assim as tessituras do bairro. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Na tentativa de desenvolver processos metodológicos para alçar esse conhecimento, 

que reside nas “verdades” que encontram-se dissipadas na tessitura territorial do bairro de 

Cidade Nova, buscou-se efetuar análises qualitativas em conjunto com a pesquisa exploratória, 

alicerçadas em uma perspectiva fenomenológica. Os procedimentos metodológicos seguidos 

para a elaboração da pesquisa, se pautaram em três grandes etapas, sendo elas: 

Pesquisa Bibliográfica 

O estudo é caracterizado por transpassar entre o empirismo e a teoria com caráter 

exploratório do lugar, buscando integração com o Bairro de Cidade Nova e seus habitantes. E 

nessa perspectiva inicial efetuou-se o levantamento bibliográfico que resultou na 

sistematização de ideias de inúmeros autores como: BAUMAN (2007); RAFFESTIN (1993); 

CHAUÍ (2017); CARLOS(2007); HAESBAERT (2014); SPOSITO (2012); TUAN (2005). A 

síntese conceitual proposta por esses autores mostra-se fundamentais no percurso 

metodológico para a construção da pesquisa.  

Levantamento dos dados 

Tendo em vista a necessidade de conhecer de forma mais aprofundada a tessitura do 

bairro, foi efetuada o levantamento de dados em plataformas como, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), buscando dados do último censo demográfico, que 

possibilitaram a caracterização populacional e econômica do bairro, também foram levantados 

dados físicos-ambientais da área.  

Práxis 

Após concluir as fases de levantamento de informações sobre a área de estudo, iniciou-

se a fase de práxis, que se pauta em efetuar ações concretas no tocante a área de estudo. Desse 
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modo foram efetuadas inúmeras conversas com moradores residentes do bairro, que foram fonte 

de preciosas informações sobre a composição do bairro e como essa foi modificada no devir 

histórico espacial. Onde foram efetuados vários campos, com o intuito de caminhar pelas ruas 

do bairro e fotografar as frações territoriais, identificando e revelando as morfologias da 

paisagem existentes nesses recortes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os grandes centros urbanos são assombrados pela expansão urbana anômala e Natal-

RN se insere, nesse contexto, apresentando bairros com baixos índices de desenvolvimento 

humano, com infraestruturas inexistentes ou insuficientes de saúde e segurança, e nesse quadro 

a presença do crime organizado passa a ocupa os vazios de poder deixado pelo Estado e 

culminam por exercer influência sobre um determinado território. O bairro de Cidade Nova, 

inserido na Zona Administrativa Oeste da Capital do RN, tem se configurado um espaço em 

que o fenômeno da violência e o medo do crime influenciam na reconfiguração do recorte 

territorial. Busca-se compreender de que forma tal fenômeno ocorre, e como esse se reverbera 

e reflete sobre o lugar na malha citadina. 

Cidade Nova está inserida na Zona Oeste de Natal, onde em meados da década de 1960, 

surgiram os primeiros habitantes do local. Segundo a SEMURB (2012) os primeiros moradores 

de Cidade Nova são oriundos do interior do Rio Grande do Norte, que vinham para a capital 

fugindo das terríveis secas que avassalavam o interior Norte Riograndense. Em 1971, a 

prefeitura de Natal efetuou a instalação de um espaço a céu aberto que tinha a finalidade de 

abrigar resíduos sólidos, tal local ficou popularmente conhecido como Lixão de Cidade Nova, 

esse passou a atrair indivíduos de baixa renda para trabalhar naquele local insalubre, nasce 

assim a indústria do lixo em Cidade Nova.  

Apesar de atualmente o lixão ter sido fechado e dar lugar a uma cooperativa de catadores 

de recicláveis, as marcas que ficam nesse lugar são atemporais, hoje conhecido popularmente 

como “Forno do lixo” esse espaço ainda abriga as mazelas de um bairro fundado sobre 

estruturalmente sobre a dor, sofrimento e miséria. 

 

 

374 



 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Marcas atemporais na tessitura de Cidade Nova, Natal-RN 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

 

Segundo a SEMURB (2012) o bairro de cidade nova compreende uma área de 262.12 

ha, contendo 17.651 moradores segundo o IBGE (2010). Esses bairros estigmatizados e 

degradados poderiam ser chamados de novas colônias – a periferia -, são verdadeiros depósitos 

de seres humanos que tem que conviver com a vulnerabilidade social, que é acarretada por uma 

ramificação estrutural ao qual os habitantes são expostos. 

O quadro no qual se pautou a fomentação do bairro de Cidade Nova já foi imbuído por 

motivos obscuros desde o princípio, gentrificar o centro de Natal-RN dos retirantes advindo do 

interior. E esse perverso quadro de violência sistêmica apenas se aprofundou e enraizou-se com 

a fomentação do “lixão de Cidade Nova”. Como exposto o bairro de Cidade Nova já nasceu 

sendo fruto de uma violência sistêmica imposta pelo Estado e tal quadro perverso só se agrava 

no decorrer dos anos;   
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Na tentativa de compreender as ramificações do bairro de Cidade Nova, foi efetuado 

conversas abertas com os moradores que foram frutos de uma enorme gama de informações 

sobre o bairro e da relação dos moradores com esse lugar. Ao serem conduzidos a responder 

porque moravam no bairro as respostas foram diversas:  

 

 

“Eu moro aqui porque é um bairro onde nasci e cresci, sendo assim, eu sinto mais 

confiança uma vez que eu conheço os moradores atuais e antigos dessa localidade” 

“Eu vivo aqui porque é a casa própria dos meus pais onde nasci e me criei” 

“Porque  esse é o lugar que cresci” 

“Eu gosto daqui porque é um bairro onde eu conheço a maioria dos moradores isso 

gera mais confiança” 

“Por estar perto da minha família. Onde todos ajudam uns aos outros” 

(MORADORES, 2021) 

 

 

É possível observar que as respostas dos moradores são irrigadas de sentimentos 

identitários e de pertencimento para com o bairro, esses residem no bairro porque tem raízes 

profundas com o lugar, desde seu crescimento e permanência nesse lugar. Os moradores 

também foram conduzidos a falar sobre as lembranças boas de Cidade Nova:  

 

 

“Minhas melhores lembranças vêm da minha infância onde vivi os melhores 

momentos da minha vida!” 

“Tempos antigos que não tinha muita criminalidade” 

“Conheci aqui a pessoa que amo” 

“As brincadeiras de criança onde nesta época a diversão era na rua e não na tela de 

um smartphone ou computador” (MORADORES, 2021) 

 

 

Ao observar as narrativas dos moradores é possível observar o caráter nostálgico das 

nuances do vivido, todos falam de uma lembrança boa de um tempo passado, de modo a deixar 

claro que tal dinâmica deixou de ocorrer na tessitura do bairro e o atual contexto é diferente da 

realidade vivida por eles. E por último, mas não menos relevantes, os moradores relataram 

memórias ruins do bairro: 

 

 

“As brigas na família (pai alcoólatra)” 

“Numa chacina que ocorreu há algum tempo atrás onde muitos conhecidos da família 

e do bairro foram assassinados” 

“Assassinato na frente da minha casa” 

“Cidade Nova assim como outros bairros vizinhos da zona Oeste, são bairros 

periféricos que as autoridades fecham os olhos, são bairros esquecidos. Um bairro que 

não traz nenhuma segurança, nem saúde de qualidade” 

“Falta de água” (MORADORES, 2021) 
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Figura 2: Linha do Trem de Cidade Nova 
Fonte: Moradora, 2021.  

 

Ao analisar-se os relatos de lembranças negativas do bairro é possível observar que 

todos as memórias evocadas são regadas pela violência, desse modo a violência pode ser 

entendida como um afeto capaz de modificar a esfera relacional do vivente com seu lugar. 

Diante dessa perspectiva foi trabalhado com duas moradoras a criação de mapas mentais de 

Cidade Nova, foi pedido para que essas elaborassem mapas mentais do bairro de lugares que a 

trazem memórias negativas sobre Cidade Nova.  

 

 

 

A moradora que elaborou a Figura 2 afirmou que representou a linha do trem, divisão 

territorial entre os bairros de Cidade Nova e Felipe Camarão, pois já sofreu assalto nesse local 

e esse recorte é muito esquisito e escuro a noite, desse modo esse local traz recordações 

desagradáveis para ela. Já a moradora que elaborou a Figura 3, relatou que representou a UBS 

pelas vezes que teve que chegar de madrugada no local para pegar ficha para tentar atendimento 

médico, e mesmo assim ficavam sem atendimento e essas são memórias negativas que ela 

carrega consigo.  

Dessa forma, pode observar que os mapas mentais revelam-nos a falta de estrutura que 

o bairro de Cidade Nova apresenta e de que forma esses afetam os moradores que habitam esse 

Figura 3: UBS de Cidade Nova  
Fonte: Moradora, 2021.  
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local, e muitas vezes não tem-se a dimensão do grau de afetação que os moradores estão 

expostos diariamente.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise acerca de uma temática tão delicada com a memória territorial e as nuances 

do vivido se dispõe como um elemento fundamental, pois a partir do estudo de aglomerados 

subnormais como Cidade Nova, ajuda-nos a compreender sobre as dinâmicas espaciais desses 

locais. O que é de extrema importância devido às atuais ramificações sociais que geram 

desigualdades, ampliando as mazelas sociais, que atingem a população. Vale salientar que tal 

processo de afetação e reestruturação territorial não se restringe a Cidade Nova, tendo em vista 

que outros bairros da capital apresentam processos semelhantes. 

 Desta forma a análise territorial com enfoque no fenômeno de territorialização das 

vivências e memórias corrobora como reflexão para outras localidades. Assim, a ciência 

geográfica funciona como um instrumento fundamental que ajuda na compreensão da realidade 

do vivido e como esses processos que se instalam em determinado território culminam por 

afetar os moradores direta e indiretamente. Sendo assim tais estudos são um elemento 

primordial para a compreensão das dinâmicas territoriais e ajuda na construção de políticas 

públicas territoriais que mais se aproximem da realidade, suprindo assim as necessidades do 

espaço e os anseios dos moradores.   
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo central, compreender como o pensamento do educador Paulo Freire tem 

contribuído para pensarmos os fundamentos da educação como ato política. Assim mediante a experiência 

formativa no Curso “Paulo Freire: o educador do povo” ofertado pelo Instituto Paulo Freire de Cultura e de 

Formação. Aqui estão algumas reflexões do primeiro módulo do curso que teve início em abril e terminou em 

maio de 2021, tendo como centro os diálogos sobre a “Política Educacional” e problematizando sobre a atualidade 

do pensamento freiriano na sociedade do conhecimento. Trata-se de uma Pesquisa Qualitativa com uso do Caderno 

de Anotações como instrumento onde registramos os temas das aulas e debates nos Círculos de Cultura. Na 

metodologia foram feitos a seleção de alguns registros, anotações, sendo relidos e sistematizados neste relato, 

assim buscamos aporte no pensamento de Paulo Freire para mensurar a relevância da práxis autêntica 

transformadora. Os resultados aqui refletidos corroboram para pensar uma ação educadora mais embasada, 

refletida e politicamente comprometida e engajada socialmente nas realidades. 

 

Palavras-Chave: Práxis Transformadora; Epistemologia e Ensino; Sociedade e Libertação. 

 

 
Resumen 

El presente trabajo tiene como principal objetivo comprender cómo el pensamiento del educador Paulo Freire ha 

contribuido a pensar los fundamentos de la educación como acto político. Así a través de la experiencia formativa 

en el Curso “Paulo Freire: el educador de las personas” impartido por el Instituto de Cultura y Formación Paulo 

Freire. A continuación, algunas reflexiones del primer módulo del curso, que comenzó en abril y finalizó en mayo 

de 2021, se centró en los diálogos sobre “Política educativa” y se discutió la situación actual del pensamiento de 

Freire en la sociedad del conocimiento. Se trata de una Investigación Cualitativa que utiliza el Cuaderno como 

instrumento donde registramos los temas de las clases y debates en Círculos Culturales. En la metodología se 

seleccionaron algunos registros y apuntes, releídos y sistematizados en este informe, por lo que buscamos 

contribuir al pensamiento de Paulo Freire para medir la relevancia de la auténtica praxis transformadora. Los 

resultados aquí reflejados corroboran pensar en una acción educativa más fundamentada, reflejada y comprometida 

políticamente y socialmente comprometida con las realidades. 

 

Palabras llave: Praxis transformadora; Epistemología y Docencia; Sociedad y Liberación. 
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1 CONTEXTO E INTRODUÇÃO  

  

Caríssimo Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia você menciona que “... a reflexão 

crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode 

ir virando blablablá e a prática, ativismo...” (FREIRE 1996, P. 12). 

Assim, nesta segunda aula do dia 13 de abril de 2021 do “Curso Paulo Freire o Educador 

do Povo”, uma iniciativa do Centro Cultura e de Formação que leva seu nome, tivemos como 

eixo do debate a temática “Educação como prática de liberdade: fundamentos para entendermos 

a educação como ato político em Paulo Freire”. Desse modo o objetivo central, compreender 

como o pensamento do educador Paulo Freire tem contribuído para pensarmos os fundamentos 

da educação como ato política. 

Buscamos trazer para essa cena, as colaborações construídas pela professora Lisete 

Arelaro. Portanto, a primeira constatação é a da necessidade de que a educação como ação 

libertadora, ela acontece com a intervenção dos homens e mulheres no mundo através do 

trabalho reflexivo, na imbricação entre a teoria e a prática. Em segundo, esse movimento só 

pode ser verdadeiro se o ato de educar levar em conta o conhecimento dos educandos para a 

construção de uma aprendizagem significativa.  

 

2 O DIÁLOGO COMO O CENTRO DO PROCESSO EDUCATIVO QUE BUSCA A 

TRANSFORMAÇÃO DOS SUJEITOS HISTÓRICOS 

  

O processo educativo carece de levar em conta o diálogo como centro e fundamento de 

sua ação epistemológica do ensino e da aprendizagem. Em Freire, há constantemente um 

questionamento sobre o papel real da escola, se ela está sendo espaço de libertação ou apenas 

de privilégios das elites, dos seus signos que na maioria das vezes, servem apenas para manter 

o status quo da burguesia. 

Neste trabalho lançamos mão da Pesquisa Qualitativa com uso do Caderno de 

Anotações como instrumento onde registramos os temas das aulas e debates nos Círculos de 

Cultura. Na metodologia foram feitos a seleção de alguns registros, anotações, sendo relidos e 

sistematizados neste relato.  

Há uma tentativa de retroceder em pautas conquistadas a duras penas, sobretudo da 

eliminação de conteúdo dos livros didáticos, excluindo temas que são importantes para a 
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humanidade como a questão de gênero, raça, história da escravidão no Brasil, populações 

LGBTQI+, dentre outros. Numa tentativa de exaurir, esvaziar conceitualmente os temas 

transversais relevantes à sociedade em geral, dando uma conotação tecnicista e engessada à 

ação educativa. 

Por sua vez, os seres humanos são inconclusos, mas o cotidiano faz entender o mundo 

e o agir sobre o mundo buscando superar os limites e entrar caminhos. Cada vez mais a 

humanização encontra dificuldades para sua efetivação, barrada por processos objetivos, a 

exemplo, a pobreza, a concentração de renda, a fome, a falta de trabalho e outros. Desse modo, 

apropriar-se da cultura é condição Sine Qua Non para a classe trabalhadora, pois há uma 

tentativa de manter os homens e mulheres na ignorância e alienadas.  

O desnudamento das realidades é o que gera uma conscientização humana, crítica, 

participativa, ativa e cooperativa na busca por transformação do estado de coisas existencial. A 

educação, nesse interstício, jamais é neutra, ela é essencialmente um ato político. 

Porém, Freire defende a necessidade de partir de uma mentalidade ingênua a uma 

concepção crítica da realidade. A escola enquanto espaço privilegiado, mas não único, pode 

através dos conteúdos, colaborar para uma visão mais contestadora do mundo. É importante 

perceber que o processo educativo sempre tem um lado, tem cheiro, tem cor, tempo, espaço e 

tem classe. Assim, não há neutralidade em educação, ela sempre está a serviço de determinada 

classe, caso contrário, educar seria apenas manter novamente o fortalecimento do status quo. 

E sobre a partidarização da escola, o que diria sobre essa temática um tanto polêmica? 

Afinal, ela deve ou não ter partido? 

Acredito que diria que é claro, a escola não pode ser partidarizada, servindo a uma 

determinada doutrina, monolítica, singularizada, negadora da diversidade de pensamentos, de 

múltiplas filosofias e inúmeras pedagogias. No entanto, alertaria para o fato de que a escola 

“não deve ser, mas pode ser instrumentalizada” a serviço de uma partidarização, calando outras 

formas de pensar e ver o mundo. 

Talvez colocasse que a escola não pode ser ou servir a partido político, mas que a 

política não deve se ausentar da escola. A política entendida em sua amplidão, enquanto 

instrumento de ação social, de interferência, de tomada de decisão, de conscientização, de 

organização da classe trabalhadora em determinado meio de vivência. 
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Em “Pedagogia: diálogo e conflito”, livro escrito por Gadotti, Freire e Guimarães 

(1995), estes trazem a cena que a ação educadora é um ato de saber educar, participar e de se 

comprometer com o mundo e as transformações. Trazem que os homens e as mulheres no ato 

educativo têm, através da educação, o papel de “reinventar o poder”. Eis que esta é a função 

social dos seres humanos, dos sujeitos históricos, à busca pela alteração e transformação radical 

das estruturas dominantes que geram desigualdades. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra de Paulo Freire nos leva a entender a importância do processo de humanização 

pela apropriação dos signos, à busca por transformações radicais das estruturas dominantes, do 

ato de educar como prática de liberdade que é ação histórica, cultural e transitiva.  Não podemos 

esquecer uma outra vertente contributiva de Paulo Freire que é o entendimento da 

conscientização humana, na qual o sujeito aprende a dizer a sua palavra. Em Freire há um 

exponencial desejo de pensar a existência, a práxis humana e os caminhos que levam à 

libertação. 

Cabe aos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, organizados ou não 

organizados, postularem suas pautas e buscarem ocupar e transformar os rumos da história 

social. Nesse processo se apropriar dos saberes acumulados no percurso da construção humana 

é extremamente relevante para as massas, para a classe trabalhadora alijada e alienada das 

benesses do seu próprio trabalho.   

Construir espaços de solidificação, alargamento e fortalecimento da democracia, mesmo 

com todas as críticas que tenhamos a ela, pois a liberdade de opinião é crucial para o 

amadurecimento das instituições e da ação dos movimentos sociais, é fundamental. Por outro 

lado, entendemos que a ação libertadora não acontece de forma direcionada à classe 

trabalhadora, mas é gestada no próprio cerne dos trabalhadores. 
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Resumo 
Nos últimos anos a humanidade tem evoluído cada vez mais. Vivemos na era da comunicação e tecnologia, na 

qual os recursos mais comumente usados são: televisão, computador e o aparentemente indispensável aparelho 

celular. Assim, a leitura de um bom livro vem sendo deixados de lado por algumas pessoas especialmente, os mais 

jovens. Esta realidade interfere no aproveitamento escolar, onde a literatura nem sempre é investigada, explorada 

e aproveitada de forma acessível para os estudantes. Partindo desse princípio, o objetivo desta pesquisa é analisar 

as contribuições e mudanças que a leitura de obras literárias poderiam proporcionar na vida de estudantes a partir 

do acesso a títulos em uma escola do campo e com enfoque na realidade social e econômica na qual estão inseridos. 

Analisamos essa íntima relação entre alunos, livros, educador e escola, e propomos uma discussão baseada em 

conceitos relacionados a educação do campo e no campo, além da importância do hábito da leitura para os jovens 

de comunidades rurais exaltando a pedagogia freiriana tão atuais ainda no ano de seu centenário. Observamos que 

o acesso a obras literárias pode ser um agente de incentivo a transformações na vida de jovens e adolescentes que 

vivem no campo, estimulando o entendimento do mundo ao seu redor, colaborando com a formação de seres 

críticos, pensantes e atuantes na sociedade. 

 

Palavras-Chave: Educação do campo; Leitura; Obras literárias; Emancipação, Paulo Freire. 

 

 
Resumen 
En los últimos años la humanidad ha evolucionado cada vez más. Vivimos en la era de la comunicación y la 

tecnología, en la que los recursos más utilizados son: la televisión, la computadora y el dispositivo celular 

aparentemente indispensable. Por lo tanto, la lectura de un buen libro ha sido dejado de lado por algunas personas 

especialmente, los más jóvenes. Esta realidad interfiere en el rendimiento escolar, donde la literatura no siempre 

es investigada, explorada y utilizada de una manera accesible para los estudiantes. Partiendo de este princípio, el 

objetivo de esta investigación es analizar las aportaciones y cambios que la lectura de obras literarias podría aportar 

en la vida de los estudiantes desde el acceso a los títulos en una escuela de campo y centrándose en la realidad 

social y económica en la que se insertan. Analizamos esta íntima relación entre estudiantes, libros, educador y 

escuela, y proponemos una discusión basada en conceptos relacionados con la educación campesaria y de campo, 

además de la importancia del hábito de la lectura para los jóvenes de las comunidades rurales ensalzando la 

pedagogía freiriana tan vigente en el año de su centenario Observamos que el acceso a las obras literarias puede 

ser un agente de incentivo a las transformaciones en la vida de los jóvenes y adolescentes que viven en el campo, 

estimulando la comprensión del mundo que los rodea, colaborando con la formación de seres críticos, pensantes y 

activos en la sociedad. 

 

Palabras Clave: Educación sobre el terreno; Lectura; Obras literarias; emancipación; Paulo Freire. 

 

385 



 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo, foi pensado e pressuposto que a literatura constituía mera 

ferramenta de formação e propagação de conhecimentos ou que apenas sintetizava a arte das 

palavras e imagens, raramente sendo delegada a esta sua verdadeira função e relevância. O 

conceito de literatura tem sido modificado com o passar dos tempos. Tal significância é 

insatisfatória se tratando de literatura, neste sentido a leitura de obras literárias se faz primordial 

para que os conhecimentos presentes na mesma possam ser propagados, no entanto as pessoas 

ainda concebem indagações acerca da importância da literatura ou o que é literatura e até 

mesmo qual sua influência sobre a formação moral e intelectual dos indivíduos. “Ela se 

manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela 

de televisão ou na leitura seguida de um romance” (CANDIDO, 1995, p.242). 

A taxa de analfabetismo no Brasil passou de 6,8%, em 2018, para 6,6%, em 2019, de 

acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua 

Educação, considerando o ano de 2020. Apesar da queda, que representa cerca de 200 mil 

pessoas, o Brasil tem ainda 11 milhões de analfabetos. São pessoas de 15 anos ou mais que, 

pelos critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não são capazes de 

ler e escrever nem ao menos um bilhete simples (Agência Brasil, 2020).  

Segundo o IBGE (2020), a maior parte do total de analfabetos com 15 anos ou mais, 

56,2% - o que corresponde a 6,2 milhões de pessoas - vive na Região Nordeste e 21,7%, o 

equivalente a 2,4 milhões de pessoas, no Sudeste. 

Diante deste quadro se faz necessária a construção e consolidação de um instrumento 

modificador que venha a impactar de modo positivo a educação brasileira em especial nas 

escolas do campo, onde o acesso aos livros e educação de qualidade nem sempre, não caminham 

juntas.   

Neste cenário a leitura e literatura podem se configurar como instrumentos propagadores 

de conhecimentos, estes conhecimentos por sua vez delegam forças para formação de sujeitos 

críticos e atuantes, neste sentido vale destacar que todos os indivíduos, sem acepções, devem 

ter assegurado seu direito de ter uma formação crítica e cidadã, bem como deve ser capacitados 

para atuarem na sociedade na qual vivem, isto só se dá a partir de uma educação pública de 

qualidade.  
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No livro A Importância do Ato de Ler, de Paulo Freire, nos esclarece que a leitura da 

palavra é precedida da leitura do mundo e enfatiza a importância crítica da leitura na 

alfabetização, colocando o papel do educador dentro de uma educação, onde o seu fazer deve 

ser vivenciado, dentro de uma prática concreta de libertação e construção da história, inserindo 

o alfabetizando num processo criador, de que ele é também um sujeito (FREIRE, 1991) 

A literatura possui diversos gêneros literários, como poesia, prosa, literatura de ficção, 

literatura de romance, literatura técnica, literatura portuguesa, literatura popular, literatura de 

cordel, entres outros, eles possuem distintas particularidades, que os diferem. 

 

A literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em 

todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a 

possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como 

todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas do 

dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. (CANDIDO, 1995, p.242). 

 

A literatura tem o poder de tornar o homem, um ser humano mais sensível à dor, mais 

sensível ao mundo, e as forças que regem o universo. Diante desta perspectiva, a literatura é de 

extrema relevância para a sociedade como um todo. Sua leitura é relevante, pois, pode promover 

o crescimento intelectual e socioeconômico dos indivíduos. É no âmbito escolar que ela requer 

um enfoque especial, visto que é neste espaço que os alunos comumente têm o primeiro contato 

com a leitura de obras literárias.  

O hábito da leitura é um processo árduo quando não criado na infância, e o que se vê 

em muitas escolas públicas é o descaso em relação à formação de leitores. Na primeira infância 

princípios e práticas fundamentais para o convívio em sociedade, são através da leitura 

gradativamente apresentados e inseridos no imaginário infantil por meio de contos, histórias, 

fábulas e afins que tem por função alicerçar na mente em processo de desenvolvimento tais 

saberes, “A leitura do mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE,1994, p.8).  A pedagogia 

de Paulo Freire foi um dos pilares da educação libertadora e popular, contribuindo para muitos 

setores e movimentos na luta por uma vida mais digna e justa, baseada na educação para todas 

as camadas sociais.  No ano em que Paulo Freire completaria 100 anos em 2021, apesar da sua 

partida há 24 anos, o legado do educador, pensador e escritor é eterno. 

Muitas pessoas permanecem durante anos na escola e até mesmo na faculdade sem 

nunca ter um contato real e verdadeiro com uma boa leitura ou a literatura em suas muitas 

facetas. Não é necessário tornar-se um grande literato, o importante mesmo é apenas deixar-se 
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encantar. “A literatura é o pensamento e conhecimento do mundo psíquico e social em que 

vivemos. A realidade que a literatura aspira compreender é, simplesmente (mas, ao mesmo 

tempo, nada é assim tão complexo), a experiência humana (TODOROV,2009, p.77). 

Vista dessa forma, a leitura reveste-se de um poder considerável e assume uma 

importância premente no processo educativo dos alunos de escolas do campo, pois um projeto 

popular de desenvolvimento do campo exige uma educação que prepare o povo do campo para 

ser sujeito desta construção. Através dos exercícios de leitura contextualizados e significativos, 

os sujeitos campesinos acessam o direito ao conhecimento, à ciência e à tecnologia socialmente 

produzidas e acumuladas; como também, ampliam a afirmação de seus valores e da sua cultura; 

das suas autoimagens e das identidades diversas que compõe hoje o povo brasileiro do campo 

(ARROYO; CALDART, 2009). 

Assim, apenas tendo o incentivo à leitura como uma das atividades alicerçantes de seu 

projeto pedagógico, a escola do campo pode ser um lugar privilegiado de formação, de 

conhecimento e cultura, valores e identidades. As escolas no campo podem e devem se 

configurar como locais de formação de sujeitos atuantes e críticos, que valorizem suas 

identidades culturais e que não se abstenham a luta por direitos iguais a todos os indivíduos.  

O conceito de Educação do Campo está centrado numa concepção de educação como 

processo de formação humana, que constrói referências culturais e políticas para a intervenção 

das pessoas e dos sujeitos sociais na realidade (ARROYO; FERNANDES, 1999).  

A diferença de Educação do Campo e Educação Rural não se refere apenas a uma 

questão de nomenclatura; demarca, sobretudo, uma concepção de educação. A Educação do 

Campo surge como um novo paradigma de educação que objetiva o desenvolvimento 

sustentável do campo e a valorização dos povos campesinos, contrapondo-se à Educação Rural, 

que, sendo uma educação com valores urbanos, favorece a migração e valoriza o latifúndio e o 

agronegócio (ALENCAR, 2010). 

Neste sentido, a compreensão de que no campo deve haver a oferta de educação básica, 

ou seja, todos os níveis e modalidades da escolarização brasileira, buscando superar a oferta de 

educação elementar e deficitária presente na área rural historicamente. É nesse contexto que a 

luta é por uma educação do campo e no campo, isto é, uma educação pensada e voltada para as 

demandas dos alunos do campo, mas que abarque para além delas, que oportunize acesso não 

somente aos saberes básicos, mas também a cultura, a literatura, entre outros.  
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Porém, formar leitores não é tarefa fácil. Está previsto na Lei 8069 - no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, entre outros direitos para esta faixa etária, o direito à cultura. Saber, 

querer, opinar, estabelecer, contrariar, aprimorar, questionar, pesquisar, maravilhar, adorar, 

querer mais e mais. Todos esses processos só são possíveis para aqueles que se mostram 

dispostos à obtenção de novos conhecimentos, além do incentivo de professores e políticas 

públicas que direcionem recursos financeiros em prol de melhoria da infraestrutura de escolas, 

salários e capacitação de professores. Algumas iniciativas devem ser visibilizadas, no sentido 

de reverenciar espaços coletivos da ação de educadores que acreditam e fazem um diferencial 

por seus alunos. 

Entre essas iniciativas O projeto Semana de línguas realizado na Escola Municipal 

Adalberto Nobre de Siqueira (EMANS)localizada na zona rural de Ipanguaçu/RN oportunizou 

o acesso a novos saberes, transformando vidas, sonhos e estimulando a criatividade de seus 

participantes através de diversas atividades culturais livros, músicas, filmes, fotografias. Essa 

escola recebe meninos e meninas de comunidades rurais e que por essa ocasião tiveram seu 

primeiro contato com a literatura em 2009. Vale frisar que projetos como esse oportunizam a 

alunos de escolas do campo acesso à educação e cultura bem como contribuem para sua 

formação cidadã e emancipadora. 

 

A literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de 

concebê-lo e organizá-lo. (...) A literatura abre ao infinito essa possibilidade de 

interação com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. Ela nos proporciona 

sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e 

mais belo. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às 

pessoas educadas, ela permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser 

humano (TODOROV, 2009, p. 23-24). 

 

A importância da pesquisa se faz por acreditar que as leituras aliadas à literatura 

fomentam um importante instrumento de empoderamento e que devem ser incentivadas nas 

comunidades rurais precocemente entre os alunos, para que esses possam ter alternativas de 

escolhas de profissão e na vida. De acordo com ROWLING (2000 p.187), são as nossas 

escolhas, mais do que as nossas capacidades, que mostram quem realmente somos. Todavia, é 

indispensável que os alunos de escola do campo tenha acesso à educação de qualidade e que 

esta os possibilite crescer intelectualmente, socialmente e  a partir destes horizontes, fazer 

escolhas de vida mais conscientes. 
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2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi construído com levantamento bibliográfico e aplicação de 

questionários semiestruturados junto aos egressos do 6º ao 9º ano da EMANS na zona rural de 

Ipanguaçu/RN com o apoio dos professores. Vale descartar que ao todo 200 alunos participaram 

da primeira e da segunda edições do Projeto Semana de Línguas, quanto as entrevistas foram 

entrevistados 20 exs  alunos da EMANS que participaram do referido, estes foram escolhidos 

de modo aleatório, sendo no mínimo 2 alunos provindos de cada uma das turmas que 

participaram da Semana de Línguas. Já quanto aos professores envolvidos apenas um nome 

pode ser destacado o do Professor de Língua Portuguesa, André Magri Ribeiro de Melo, 

idealizado e único professor responsável diretamente pela realidade do projeto em questão. Está 

pesquisa é de cunho qualitativo, a qual foi se constituindo a partir da análise dos questionários 

aplicados. Vale salientar que a escola EMANS se configura como uma instituição de ensino 

inserida no campo, atendendo especificamente alunos provindos de famílias pouco estruturadas 

financeiramente 

As reflexões e pensamentos apresentados pelos entrevistados foram analisados sob uma 

abordagem qualitativa, e socializados com o corpo docente da escola. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O projeto Semana de línguas atuou como agente instigante, promovendo interesse e 

curiosidade. Todo professor deve ter um pouco de ator, para que suas ações em sala de aula 

possam cativar e instigar o aluno, já assinalava Ariano Suassuna professor, romancista e 

advogado. “É muito difícil você vencer a injustiça secular, que dilacera o Brasil em dois países 

distintos: o país dos privilegiados e o país dos despossuídos.” A literatura se faz caminho para 

superar as desigualdades. O educador deve ser herói, protagonista, humorista e mocinho, fazer 

e ser a diferença, contribuir para a redução das desigualdades sociais, que muitas vezes 

impossibilitam os sujeitos menos favorecidos de crescerem socialmente e economicamente, a 

isto se deve em parte a importância de uma educação pública de qualidade que se insira nos 

meios rurais deste país como “veículo” de igualdade social, igualdade esta que só se faz com a 

educação, educação nas cidades e no campo, educação para todos. 
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O que parecia ser a princípio um projeto sem grandes significados se mostra uma 

ferramenta de mudança para uma comunidade rural como tantas outras, com crianças e 

adolescentes praticamente destinados a vida no campo permeado por privações, por muitas 

vezes com uma restrita visão de mundo, com baixas expectativas para o futuro. Porém, a partir 

dessa ação a comunidade escolar passaria por uma série de mudanças que iriam muito além da 

esfera didática perpassando a vida de muitas famílias. “Agora não há outra música se não a das 

palavras” (SARAMAGO, 1995, p. 200). 

O projeto consistiu em uma verdadeira viagem pelo mundo literário, passando pelo 

romantismo, terror, ficção e aventura, ao longo de um bimestre inteiro um livro era trabalhado 

e discutido exaustiva e prazerosamente em sala de aula. Os alunos e educadores vivenciaram 

no coletivo a experiência literária, houve a construção de salas temáticas, que eram 

posteriormente visitadas por educadores e alunos de outras escolas, criando assim um 

verdadeiro intercâmbio de vivências, ideias e saberes. 

 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque 

poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os 

tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais 

complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. (CANDIDO, 2002, 

p. 176). 

 

Visando à edificação de uma identidade individual e coletiva, por meio dos livros lidos 

e comentados, buscava-se o incentivo à criatividade, liberdade e autonomia. Ou seja, esses 

sujeitos possuem a partir de então ferramentas (conhecimentos) e vivências que os permitem 

transformar suas vidas a partir de leituras de mundo diferenciadas. “A gente tem que sonhar se 

não as coisas não acontecem” (Oscar Niemeyer Maia).  

A realidade no meio rural costuma oportunizar poucas escolhas. “Somos do tamanho de 

nossos sonhos”, as crianças e jovens dessa escola bem conhecem o significado dessa frase, e 

agora se percebem como pessoas capazes. O projeto enfatizou o poder que a educação, a leitura 

e literatura possuem de transformar realidades, de capacitar e empoderar os sujeitos do meio 

rural.  

Literatura: caminho inebriante sem volta assegurada, a leitura constrói pontes 

indestrutíveis. Tema da segunda edição do projeto: “Literatura de terror: uma visita à elegante 

essência do medo”. A semana de línguas virou tradição a partir daquele ano e a escola ficou 
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conhecida como “escola de leitores” por estimular seus alunos a gostarem da leitura e dos livros. 

Estes alunos passaram a ser conhecidos pela sua capacidade de emocionar através das palavras.  

 Émile Durkheim considerava a “educação como reguladora dos tipos de conduta ou de 

pensamentos que são, tanto externos ao indivíduo, como, também, dotado dum poder coercitivo 

em virtude do qual se lhe impõe”.  

Despertar no aluno a mais profunda e ingênua curiosidade, paulatina e gradativamente, 

despertar a sensibilidade, transmitir para o aluno mais que conhecimentos lhes proporciona 

autonomia de pensar, agir, fazer. Este se constitui propósito do projeto semana de línguas, 

espaço no qual alunos, educadores e comunidade viveram a educação em suas múltiplas facetas. 

Educar, "Trata-se de aprender a ler a realidade (conhecê-la) para em seguida poder reescrever 

essa realidade (transformá-la)", dizia Freire (1994, p.8). 

A visão freiriana trata da educação como princípio fundamental para a formação de 

indivíduos pensantes e atuantes dentro de uma sociedade. Ela se faz imprescindível, todavia, 

não bastam salas de aulas e estruturas adequadas, livros didáticos não são suficientes para se 

fazer um ambiente escolar, educadores e educadoras são intermediários entre escola e aluno. 

Para Paulo Freire, a escola tem por objetivo ensinar o aluno a "ler o mundo" para poder 

transformá-lo. Os integrantes do corpo docente da EMANS foram, além disto, pois capacitaram 

seus alunos, não apenas a ler, mas também construir (e colaborar para transformar) o mundo 

que os cerca. A função maior da educação é conscientizar o aluno. Freire Propôs uma prática 

de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos. “Sua tônica 

fundamentalmente reside em matar nos educandos a curiosidade, o espírito investigador, a 

criatividade, enquanto a escola conservadora procura acomodar os alunos ao mundo existente, 

a educação que defendia tinha a intenção de inquietá-los.” (1968). 

O conhecimento serve para encantar as pessoas, não para subjugá-las, um bom educador 

é aquele que ensina e aprende com seus alunos, que possuem sensibilidade. Faz parte da arte 

de ensinar, aquele que educa, aprende ao educar, aquele que aprende educa ao aprender. 

A prática educativa é uma trajetória vital que exige uma constante tomada de decisões, 

neste contexto o pequeno, porém significativo grupo docente de Tabuleiro Alto tomou a decisão 

certa, investiu em uma educação como ferramenta de mudança, transformação e realização de 

sonhos. Cada vez mais se fala em educação como maneira e grande alternativa para a 

desmontagem da pobreza e miséria, mas parte daqueles que enfatizam que o ensino é a principal 
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ferramenta que dispõe uma nação, não tem, de fato ações efetivas para o fortalecimento da 

educação. 

 

Podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim 

como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não 

haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de 

humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque 

atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente (CÂNDIDO, 2002, p. 176). 

 

Tudo faz parte de um processo miraculoso e lento, processo esse que vale a pena, 

colocando a educação e formação de um ser crítico em primeiro lugar. A escola conseguiu 

prêmios por incentivo à leitura, entre eles: Construindo a Nação; gerenciado pelo Instituto da 

Cidadania Brasil em parceria com a Fundação Volkswagen, selo UNICEF; que é uma iniciativa 

do Fundo das Nações Unidas para a Infância e o prêmio Educador Nota Dez pela Fundação 

Victor Civita. Estes frutos do reconhecimento por suas boas práticas educativas e esforço 

coletivo compartilhado.  

Transcrevemos alguns relatos dos alunos para que se fizesse possível este trabalho, 

Lyssandro Henrique nos relatou: 

 

“Houve uma mudança efetiva em minha vida acadêmica, minhas perspectivas mudaram 

a partir do projeto semana de línguas que me permitiu novas vivências através de livros, 

hoje me encontro estudando em um instituto federal graças aos conhecimentos e 

oportunidades a mim oferecidos pela mesma, os anos que estudei em Tabuleiro Alto 

foram de extrema importância”. 

 

Na fala de Rafaela Pereira, aluna e participante do projeto: 

 

“Eu pude aproveitar a chance de ampliar meus horizontes com o projeto semana de 

línguas, são poucas as escolas que possuem práticas como esta, de incentivo à leitura, 

de preocupação verdadeira com o crescimento do aluno, foi uma experiência muito 

boa. Hoje já penso em cursar uma faculdade, coisa que antes não me passava pela 

cabeça, deveria existir mais projetos assim”. As falas de todos os entrevistados partem 

do mesmo princípio: a mudança evidente. 

 

A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas 

transformam o mundo. Essa fala do nosso patrono da Educação sempre atual que faria cem anos 

em 2021 traz viva na memória a importância da leitura como fomento basilar para a formação 

da cidadania. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura é indispensável para o acréscimo de conhecimento. É urgente a necessidade 

de uma nova proposta de ensino de literatura nas escolas do campo, além de metodologias ativas 

que possam ser atrativas o hábito da leitura e a partir deste, a formação de sujeitos emancipados 

e capazes de transformar suas realidades.  

Para isso, faz se necessário investimento em políticas públicas que propiciem espaços 

físicos que contemplem formação de professores, acesso atualizado de títulos novos nas 

bibliotecas, ambientes convidativos para leitura individualizada e coletiva, além de projetos 

como este, que possam acompanhar o estudante durante pelo menos metade do ano escolar.  

A boa escola é aquela que tem bons alunos, a missão dos educadores é fazer com que o 

número de alunos tocados pela emoção e encanto que os livros proporcionam só venha a evoluir 

cada vez mais. Infelizmente ainda temos pessoas que não gostam de leitura. Isso é algo que 

precisa e pode ser mudado. Pontua-se por fim, que o direito à educação pública de qualidade é 

um desafio, uma necessidade fundamental a formação da cidadania e de uma sociedade mais 

justa e igualitária, especialmente nas escolas do campo. 
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Resumo 

O presente estudo busca identificar quais as contribuições de Paulo Freire para as práticas pedagógicas, a partir 

das leituras e discussões realizadas na disciplina de Concepções e Práticas da Educação de Jovens e Adultos - 

EJA (FE/UERN). Realizamos uma análise bibliográfica das leituras efetuadas na disciplina, refletindo sobre 

conceitos freirianos que subsidiam discussões a respeito do papel do professor na EJA. A pesquisa trata-se de 

uma abordagem qualitativa, caracterizando-se como pesquisa bibliográfica e exploratória, tendo como principais 

referências FREIRE (1979 e 1987), MOURA (1999). Além de pesquisas oficiais nacionais, como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e o Plano Nacional de Educação - PNE, discutimos conceitos chaves 

do legado de Freire a EJA, que revolucionaram ao criticar modelos centralizadores da educação e metodologias 

tradicionais. A fim de promover a reflexão da temática e aproximar-se de discussões que se fundamentam na 

humanização das práticas educativas, se mostram cada vez mais relevantes nos dias atuais. 

 

Palavras-Chave: Educação Popular; Práticas Pedagógicas; Paulo Freire. 

 

 
Resumen 

El presente estudio busca identificar las contribuciones de Paulo Freire a las prácticas pedagógicas a partir de las 

lecturas y discusiones realizadas en el curso Concepciones y Prácticas de la Educación de Personas Jóvenes y 

Adultas - EJA (FE/UERN). Realizamos un análisis bibliográfico de las lecturas realizadas en el curso, 

reflexionando sobre los conceptos freirianos que sustentan las discusiones sobre el papel del profesor en la 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas. La investigación es un enfoque cualitativo, caracterizado como 

investigación bibliográfica y exploratoria, teniendo como principales referencias a FREIRE (1979 y 1987), 

MOURA (1999). Además de las investigaciones oficiales nacionales, como el Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística - IBGE y el Plan Nacional de Educación - PNE, se discuten conceptos clave del legado de Freire a la 
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EJA, que revolucionó al criticar los modelos centralizadores de la educación y las metodologías tradicionales. 

Con el fin de promover la reflexión sobre el tema y el enfoque de los debates que se basan en la humanización 

de las prácticas educativas, son cada vez más relevantes hoy en día. 

 

Palabras clave: Educación Popular; Prácticas Pedagógicas; Paulo Freire. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA é uma modalidade de ensino voltada para os 

jovens e adultos que não tiveram oportunidades de estudar quando criança ou não completaram 

o ensino básico, e que por algum motivo necessitam ter acesso à educação. Ela garante ao aluno 

a oportunidade de ser alfabetizado a partir das práticas sociais de leitura e escrita, bem como, o 

desenvolvimento da autonomia e do seu senso crítico. Além de incluir os jovens e adultos no 

âmbito educacional, a EJA permite que esses alunos concluam os estudos com base em suas 

demandas de vida, conforme o Artigo 4° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB de n° 

9.394/96, em que estabelece uma educação escolar regular destinada para jovens e adultos, com 

o intuito de atendê-los de acordo com sua disponibilidade. 

A EJA visa combater o analfabetismo possibilitando aos seus alunos, a reinserção do 

indivíduo no processo cidadão, visto que alfabetizado, amplia a socialização com os grupos 

sociais que compõem a sociedade e núcleos culturais. Além disso, proporciona uma realização 

de seus objetivos de vida, como a inserção no mercado de trabalho, acesso ao ensino superior, 

aquisição de carteira de motorista, dentre outros. Também permite uma educação formal de 

qualidade, que não deve ignorar a carga cultural que os alunos já chegam à escola, construindo 

uma aprendizagem a partir dos conhecimentos prévios dos alunos e respeitando os saberes 

tragos pelas vivências de cada um. 

As discussões acerca das práticas docentes na modalidade da EJA, tem sido mais 

recorrente, visto que nos dias de hoje, ainda há números altos de analfabetismo entre jovens e 

adultos. Em um dado levantado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad 

(2019) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, mostra que o Brasil possui onze 

milhões de analfabetos, entre pessoas de quinze anos ou mais, sendo a região nordeste com o 

maior percentual. 

O Plano Nacional de Educação - PNE, vem trabalhando e criando medidas para chegar 

no ano de 2024 com uma porcentagem mais baixa de analfabetismo. Na meta 9 da Lei Nº 
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13.005 de 25 de junho de 2014 que aprova o PNE e dá outras providências, esclarece: 

 

Elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais para noventa e 

três inteiros e cinco décimos por cento até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, 

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em cinquenta por cento a taxa de 

analfabetismo funcional. (Brasil, 2014). 

 

Por consequência da pandemia ocasionada pela doença do Coronavirus Disease que 

surgiu em 2019 - Covid-19, é possível que não haja um sucesso na meta almejada pelo PNE, 

visto que, essa nova modalidade de ensino remoto que ocorre através de videoconferências e 

ambientes virtuais de ensino, afetou diretamente a educação, trazendo consequências como o 

atraso na aprendizagem, seja por motivos socioeconômicos, considerando que nem todos 

possuem acesso à tecnologia; por desempregos; pela saúde que afeta muitas pessoas, 

ocasionando desgastes e impedindo-as de se desenvolverem nesse atual cenário; ou a falta de 

estímulos externos. Sanceverino et al. (2020, p.2) ressalta sobre a ausência de matrículas na EJA 

durante a pandemia: “É importante destacar que essa situação vem ocorrendo na esteira de um 

processo que marca uma intensa queda de matrículas na EJA ao longo da última década”. 

A Educação de Jovens e Adultos tem como pioneiro o educador e filósofo Paulo Freire, 

em que durante a sua trajetória de vida, defendeu a educação popular e tinha um olhar mais 

sensível para aquelas pessoas menos favorecidas, preocupando-se em vencer o analfabetismo 

político para que assim, através de suas experiências e histórias de vida pudessem enxergar o 

mundo e liberta-se da condição de oprimido. A educação deveria lhes trazer liberdade para 

aprender, para participar e para lutar de maneira consciente e pensante, que viessem contribuir 

para igualdade de oportunidades e inclusão social. Freire defende: 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado 

terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da 

opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? 

Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo 

conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. (FREIRE, 1994, 

p.17) 

 

Portanto, o trabalho busca observar e identificar a partir das leituras, quais as 

contribuições de Paulo Freire para as práticas pedagógicas dos professores atuantes da EJA e 

como essa modalidade tem contribuído para a alfabetização de jovens e adultos, tendo Freire 

como referencial teórico. Solicitada pela disciplina de Concepções e Práticas da Educação de 

Jovens e Adultos, da Faculdade de Educação - FE, pela Universidade do Estado do Rio Grande 
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do Norte - UERN, a motivação para sustentar o atual estudo acadêmico, encontra-se na 

importância de ampliar os nossos conhecimentos sobre a modalidade da EJA. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa deste trabalho é de cunho qualitativo e tem como foco o estudo bibliográfico 

a partir das obras de FREIRE (1979 e 1987) e MOURA (1999) que apresentam abordagens e 

contribuições para a produção deste trabalho sobre a Educação de Jovens e Adultos, entre 

outros autores que abordam essa temática. Além disso, foram realizadas pesquisas em 

documentos nacionais que auxiliaram esse estudo, como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE e o Plano Nacional de Educação - PNE. Dessa forma, Gil define a pesquisa 

bibliográfica como: 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja 

exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios 

podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo número de 

pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo (GIL, 2008, p. 89). 

 

Para os pesquisadores, o estudo bibliográfico oferece uma amplitude de possibilidades, 

é algo valioso e de alta relevância, principalmente quando pretende-se pesquisar sobre o 

passado, visto que, as informações estarão documentadas e assim, permitindo contribuições 

para o desenvolvimento de um determinado assunto a ser  pesquisado (GIL 2008). 

 

3 LEITURAS FREIREANAS 

 

Durante a vivência na disciplina Concepções e Práticas da Educação de Jovens e 

Adultos, ofertada durante o 7º período do curso de Pedagogia (FE/UERN), foram realizadas 

leituras de obras que subsidiam discussões base para a formação de futuros profissionais da 

educação, tendo como um foco a EJA. A bibliográfica conta com autores e obras que  discutem 

a evolução da EJA no Brasil, tais como Moura (1999), na obra “Evolução histórica das 

concepções sobre alfabetização de jovens e adultos no Brasil”, a mesma apresenta uma 
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retrospectiva que descrevem as políticas voltadas a modalidade na história do país e seus 

principais marcos. 

Uma vez o panorama construído da cena, diálogos são feitos com obras clássicas 

Freirianas, tais como: Educação e Mudança (2002); que traz reflexões indispensáveis na 

formação de educadores por abordar a necessidade de mudança em qualquer processo de 

educação através da alfabetização de adultos. A importância do ato de ler (2003); Freire afirma 

que a leitura do mundo é anterior à leitura da palavra e que todos trazem consigo sua experiência 

de vida para compor esse ato de ler. Ele enfatiza a importância de se fazer uma leitura crítica, e 

que o gosto por ler se desenvolve enquanto os conteúdos são conforme o interesse e necessidade 

do leitor. As reflexões são de suma importância ao processo formativo, não somente pela 

relevância nacional que Freire representa, mas essencial ao graduando permitindo aproximações 

necessárias na atuação profissional na EJA. 

 

4 FREIRE E A DOCÊNCIA 

 

A Educação de Jovens e Adultos está diretamente ligada à luta contra desigualdades 

sociais, trazer sonhos e esperança para aqueles que se encontram à margem da sociedade, fora 

do mercado de trabalho e em condições de vulnerabilidade. Freire sempre se mostrou 

preocupado com os problemas que afetam a população: fome, miséria, injustiças, opressão, e 

dentre estas formas de exclusão social, o analfabetismo. Que na ótica, considera respectivamente 

como uma “castração” dos sujeitos. Freire não se constitui enquanto algo menor do que 

revolucionário por seu método, que na época era algo inovador, também pelo viés político que 

trouxe para a EJA. Suas reformulações a conceitos tradicionais, críticas a teorias e metodologias 

tecnicistas, e em especial a concepção bancária que rodeava as práticas educacionais no ensino 

de jovens e adultos foram marcos que perduram até hoje, graças a seus estudos com conceitos a 

respeito da alfabetização. 

Segundo Freire, não é caminhar sobre as letras, mas interpretar o mundo e poder lançar 

sua palavra sobre ele, interferir no mundo pela ação e tomar consciência, FREIRE (2002). A 

leitura é antes de tudo uma interpretação do mundo em que se vive, mas não só ler, falar sobre 

ele, interpretá-lo, escrevê-lo. Ler e escrever, dentro desta perspectiva, é também libertar-se. 
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Leitura e escrita como prática de liberdade, a leitura do mundo antecede a leitura das letras, 

FREIRE (2002). 

Freire enxergava a educação como um processo político, cultural, de participação 

coletiva. Pensar a concepção de leitura enquanto interação, assumindo que o sentido não é algo 

pronto no texto, mas é produzido pelo leitor a partir de seus conhecimentos prévios, 

contextualizados ao meio onde se vive, de seus objetivos e de sua ação sobre a materialidade 

linguística presente no texto. 

Freire também revoluciona o campo das políticas, suas críticas refletem na atuação do 

Estado como responsável pela exclusão daqueles que se encontram marginalizados, acreditando 

que as causas do analfabetismo não se relacionam somente com fatores pedagógicos, mas 

também problemas políticos, econômicos e sociais. Tais como políticas de gestão e atuação 

pedagógica, práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas, criticando a forma como os 

professores concebem a alfabetização, práticas mecânicas, relações entre professor e aluno, e 

sistemas de avaliação, priorizando conceitos de competências a serem alcançadas como forma 

de maturidade educativa. Além da ideia de que a escola deve caminhar sobre um olhar 

prospectivo e apontam para a necessidade de uma escola diferente, de qualidade, que se 

aproxime das necessidades e interesses da população, oferecendo uma educação que possibilite 

formas de relações sociais mais humanas e justas. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Brasil, quando se fala em Paulo Freire, logo nos vem à memória a Educação de 

Jovens e Adultos. O mais famoso educador brasileiro, com atuação e reconhecimento 

internacional, principalmente por ter contribuído para a alfabetização que era antigamente 

voltada para os adultos, dando início em Angicos/RN por volta de 1960, resultando em centenas 

de adultos alfabetizados. Segundo alguns relatos, Freire alfabetizou 300 adultos em 40 horas 

através de seu método. 

Freire tinha muitas preocupações com problemas sociais ocasionados pelo 

analfabetismo, que atingiam grande parte da população daquele tempo (MOURA, 1999). Nos 

dias de hoje, os jovens estão inseridos nesta modalidade de ensino, obtendo oportunidades como 

a sua inserção no ambiente de trabalho, entre outras conquistas almejadas. 
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Paulo Freire trouxe várias contribuições significantes para a EJA e acreditava que o 

principal objetivo desta educação é incluir os alunos que se encontram nas camadas menos 

favorecidas da população, dando oportunidade e valorizando seus saberes. A educação 

conhecida como freiriana tem como foco conscientizar o sujeito sobre a importância de vencer 

o analfabetismo para simultaneamente ler seu mundo através de suas experiências, cultura, 

vivência e de sua história. Os professores devem utilizar metodologias que se relacionem com 

o cotidiano destes alunos, pois segundo Freire “Isto faz com que o papel do educador seja 

fundamentalmente dialogar com o analfabeto sobre situações concretas, oferecendo-lhe 

simplesmente os meios com os quais possa alfabetizar-se”. (1979, p.41). 

Dessa forma, o docente tem o objetivo de despertar a curiosidade, questionar e 

problematizar a realidade, transformando os obstáculos em elementos de reflexão para entender 

os processos educativos e resultando em uma relação de verdadeiro diálogo entre o professor e 

o aluno. 

Paulo Freire é defensor de uma educação libertadora, para ele quanto mais se 

problematiza os alunos como seres no mundo, mais eles se sentirão desafiados e responderão 

positivamente, ao contrário de uma educação tradicional que tem o professor como agente 

principal e detentor de todo conhecimento, o aluno como receptor e o conteúdo utilizado de 

forma mecânica e através de repetição. Em contrapartida, a este tipo de educação, Freire em 

suas propostas educacionais propõe o respeito ao educando, a livre expressão do diálogo e o 

desenvolvimento da criticidade, sendo fundamentada sobre dois princípios indispensáveis: a 

política e o diálogo. 

O princípio da política nas ideias de Freire contempla a educação como 

problematizadora, que mediada pela comunicação, busca a transformação através do 

pensamento crítico. Já o princípio do diálogo tem uma ação libertadora, pois através das falas 

os sujeitos são ouvidos e passam a ter voz e vez valorizando sua vivência, a cultura, os valores 

e memórias dos alfabetizandos, dado que “Não há saber mais, ou saber menos; há saberes 

diferentes” (FREIRE, 1987, p. 68). 

À procura de humanidade nas relações entre os sujeitos, a educação segundo Freire tem 

a finalidade de causar a ampliação da visão de mundo e isso acontece quando essa relação é 

feita através do intermédio a favor do diálogo. A metodologia do pedagogo e filósofo Freire era 

baseada na teoria do conhecimento e defendia trabalhar a alfabetização com os adultos através 
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de palavras geradoras com base no cotidiano destes, deixando as aulas mais acessíveis à 

aprendizagem e valorizando a educação popular de cada aluno. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no trabalho realizado, conclui-se que as contribuições de Freire servem como 

um norte para os educadores, visto que, os alunos da modalidade da EJA possuem uma vasta 

experiência baseada em suas vivências. Desta forma, ao utilizar metodologias fundamentadas 

no cotidiano dos alunos, e a valorização de cada saber, resulta em uma aprendizagem 

significativa, garantindo um bom desempenho, tanto no meio acadêmico quanto, no social. 

Sendo assim, o professor precisa evitar a utilização de práticas voltadas para a educação 

fundamental, já que o foco desta modalidade envolve pessoas maduras, evitando assim o 

constrangimento. É preciso que as propostas pedagógicas incorporem os alunos em sua 

totalidade e que seus saberes sejam compartilhados. 

Ademais, para a EJA, as contribuições de Freire foram bastante relevantes por  oferecer 

oportunidades para as pessoas tornarem-se alfabetizadas e letradas, estando em frequente 

contato com leituras e escritas. Além disso, proporciona uma educação libertadora, tornando-os 

cidadãos críticos, sendo capazes de chegarem ao nível superior ou conseguirem um bom 

emprego, já que Freire reconhecia a educação como ato político, de cultura. A formação e até a 

alfabetização inicial precisam passar pela cultura, pelo reconhecimento do sujeito que faz leitura 

de mundo. Freire nos traz uma educação transformadora, uma pedagogia capaz de dialogar com 

diferentes culturas e identidades. 
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Resumo 

O objetivo deste artigo é retomar o contexto sociopolítico, econômico e cultural que propiciou o surgimento e a 

propagação das ideias de caráter libertário veiculadas pelo livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Procuro 

apresentar o cenário que impulsionou a criação da obra, ressaltando as nuances de desenvolvimento do método de 

alfabetização de adultos conhecido como ‘Palavra-geradora’, elaborado pelo pedagogo e levado à cabo pelos 

intelectuais engajados nos movimentos sociais pautados pela Teologia da Libertação. Dentre os quais inclui-se o 

educador Carlos Rodrigues Brandão, responsável por divulgar os postulados teórico-práticos freirianos não só no 

Brasil como em outros países da América Latina. Para tanto, promovo uma revisão bibliográfica almejando 

revisitar as peripécias pelas quais os manuscritos contendo as ideias iniciais da obra passaram antes que ela 

chegasse a ser publicada no formato de um livro. 

 

Palavras- chave: Carlos Rodrigues Brandão; Paulo Freire; Pedagogia do Oprimido; Pesquisa participante; 

Alfabetização de adultos. 

 

 

Resumen 

El objetivo de este artículo es presentar el contexto sociopolítico, económico y cultural que llevó a la aparición y 

propagación de ideas libertarias transmitidas por el libro de Paulo Freire Pedagogía del Oprimido. El texto se 

centra en describir el contexto brasileño del desarrollo del Método de Alfabetización de Adultos, conocido como 

la "Palabra Generadora", elaborado por el autor y llevado a cabo por intelectuales involucrados en movimientos 

sociales guiados por la Teología de la Liberación. Entre ellos se encuentran el educador Carlos Rodrigues Brandão, 

quien jugó un papel importante como diseminador de los postulados pedagógicos freirianos no sólo en Brasil sino 

también en otros países latinoamericanos. Con este fin, promociono una revisión bibliográfica con el objetivo de 

revisitar las peripecias que pasaron sus manuscritos que contenían las ideas iniciales antes de que se publicara la 

obra. 

 

Palabras clave: Carlos Rodrigues Brandão; Paulo Freire; Pedagogía del Oprimido; Investigación participante; 

Alfabetización de adultos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Parto do pressuposto de que nenhuma obra surge do nada e que nenhum pensamento é 

construído sozinho. Sendo assim, proponho que as ideias postuladas por Paulo Freire no livro 

Pedagogia do Oprimido (2019) foram inspiradas por Gramsci e elaboradas mediante um 

contexto específico permeado pelos quadros ideológicos em voga naquele período. Bem como, 

parto do entendimento de que existia e atuava uma rede de intelectuais engajados em 

movimentos sociais de esquerda pautados pela Teologia da Libertação, responsáveis por 

fomentar a sua elaboração e que corroboraram para a sua difusão na academia e fora dela.  

Oriento-me pelas seguintes questões: Quais acontecimentos contribuíram para a 

fundamentação dos preceitos teóricos e ideológicos do livro Pedagogia do Oprimido? Quais 

categorias de sujeitos estavam envolvidas em seus processos de concepção e propagação?  

Para responder à essas indagações, proponho retomar o cenário que antecedeu a 

publicação do livro Pedagogia do Oprimido, procurando delinear em linhas gerais como se deu 

a emergência de suas ideias principais, com o intuito de esclarecer como se desenvolveu o seu 

processo de concepção até a publicação. Defendo a hipótese de que ao refletir sobre a maneira 

como se desencadearam as primeiras práticas educacionais ligadas ao Método de Alfabetização 

de Adultos- ‘Palavra-Geradora’ junto às Comunidades Eclesiais de Base (CEB´s) aplicadas 

pelos educadores populares estaria, assim, recobrindo as pistas desse caminho que conduziu 

Paulo Freire para a composição desse livro. Em seguida, demonstro como a participação de 

Carlos Rodrigues Brandão foi fundamental para que os postulados freirianos fossem difundidos 

também em outros países da América Latina. Além de comentar algumas peripécias enfrentadas 

por seus manuscritos antes que eles fossem organizados no formato de um livro e publicado 

pela primeira vez em 1968. 

Nota-se claramente na obra de Paulo Freire uma forte influência da teoria marxista e 

gramisciniana aliada à experiência prática dos educadores populares, que atuaram junto aos 

povos oprimidos durante o processo de implementação do método de alfabetização de adultos 

nas CEB´s.  

Em 1º de abril de 1964, foi deflagrado um Golpe de Estado que mudou os rumos da 

história brasileira e incidiu na asfixia das liberdades democráticas. Paulo Freire foi exilado e se 

transferiu inicialmente para o Chile. 
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O livro foi publicado após esse incidente, contando com o prefácio de Richard Shaull4 

para a sua versão norte-americana. Porquanto, contou, igualmente, com a colaboração de 

intelectuais brasileiros responsáveis por divulgar os seus escritos no Brasil e na América Latina. 

Um deles foi Carlos Rodrigues Brandão. 

O objetivo deste artigo é revisitar o contexto que envolveu o processo de elaboração das 

ideias presentes no livro Pedagogia do Oprimido, ressaltando o papel que a religião exerceu 

através da atuação dos integrantes de movimentos sociais ligados à perspectiva ecumênica da 

Teologia da Libertação, bem como, do papel da política, que emergia conjuntamente com a 

aplicação da prática pedagógica da ‘Palavra-Geradora’, utilizada para a de alfabetização de 

adultos que, uma vez alfabetizados, passavam a se inserir no cenário democrático das tomadas 

de decisões conquistando o direito ao voto impresso. 

 

2 A REPERCUSSÃO DAS IDEIAS DE PAULO FREIRE PELOS INTELECTUAIS 

ENGAJADOS 

 

Pode-se afirmar que a conjuntura nacional de acirrada desigualdade social foi um dos 

fatores que motivaram o pedagogo Paulo Freire a desenvolver um método de alfabetização de 

adultos associado à um projeto de conscientização política que visava inserir camadas 

desprivilegiadas da sociedade brasileira no cenário democrático. Para isso, ele contou com a 

colaboração de jovens intelectuais vinculados à movimentos sociais de inspiração esquerdista 

e ecumênica. 

As ideias de Paulo Freire influenciaram diversos movimentos sociais brasileiros e 

latino-americanos vinculados à esquerda cristã, que compartilhavam dos mesmos pressupostos 

ecumênicos da Teologia da Libertação, tais como: a Juventude Universitária Católica (JUC), o 

Movimento de Educação de Base (MEB), o Centro Ecumênico de Informação (CEI), o Centro 

Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI) e a Igreja e Sociedade na América Latina 

(ISAL).  

A preocupação com as causas dos povos oprimidos e com a implementação de um 

 
4 O teólogo norte-americano Richard Shaull, pastor protestante calvinista, ficou conhecido por incendiar os debates 

em torno da religião no Brasil e por inspirar toda uma geração de intelectuais brasileiros e latino-americanos, que 

passaram a se dedicar à reflexão acerca das vicissitudes dos campos religiosos de seus respectivos países em 

relação aos projetos políticos. 
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projeto de educação e de valorização da cultura popular produzida por eles, aglutinavam o 

interesse desses jovens intelectuais em torno de uma práxis emancipatória e engajada 

politicamente. 

A partir de 1963, as ideias de Paulo Freire passaram a ganhar maior visibilidade e 

experimentam uma progressiva integração junto ao corpo teórico do MEB, que passou a aplicar 

o seu método pedagógico de alfabetização de adultos nas CEB´s. Conforme atesta Brandão, “o 

pessoal do MEB pega o método Paulo Freire e transforma num sistema Paulo Freire mais 

indutivo” (BRANDÃO in FERNANDES; ALVARENGA; SPIGOLON: 2017, p. 8).  

O papel dos integrantes do MEB no processo de implantação do projeto de alfabetização 

de adultos elaborado por Paulo Freire junto às CEB’s espalhadas pelos interiores do país, 

especialmente, na região Nordeste, foi de extrema importância. Pois, se foi Paulo Freire quem 

o elaborou, foram os agentes de cultura e de educação, entre animadores e coordenadores, quem 

o difundiram e o colocaram em prática. Foram eles que lidaram com os erros e os acertos das 

vias de fato da execução desse projeto.  

Ao se disporem a aplicar e a vivenciar o método da ‘Palavra- Geradora’ no dia a dia da 

vida dessas comunidades, esses educadores inspiraram o próprio Paulo Freire para a produção 

de seu célebre livro Pedagogia do Oprimido. Haja visto que, o livro é originado, exatamente, 

dessas primeiras experiências educacionais desenvolvidas pelos agentes do MEB nas CEB´s.  

A ideia de uma educação desvinculada dos padrões mecanicistas e seculares 

convencionais, que concebia o processo de aprendizagem como uma irrefletida reprodução 

memorizada de sentenças vazias e descontextualizadas da vida real dos sujeitos envolvidos, 

passou a ser veementemente criticada e, em detrimento dela, delineava-se a proposta de uma 

educação inclusiva e pautada pelas próprias categorias de significação sociocultural dos 

educandos. Tratava-se de uma educação libertária, com vistas a suscitar mudanças estruturais 

imprescindíveis na sociedade brasileira. 

Esses estudantes engajados na efetivação de uma “práxis” educativa transformadora, 

adotaram o método de alfabetização proposto por Paulo Freire, que por sua vez, envolvia a 

atuação participativa dos educandos. Suas dinâmicas organizavam-se da seguinte maneira, 

primeiramente, os animadores promoviam atividades de roda, nas quais os alunos podiam se 

apresentar e juntos levantar temas pertinentes de serem trabalhados conjuntamente. E, assim, 

refletiam acerca de questões envolvendo a realidade de suas comunidades, ao passo que, se 
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colocavam no desafio de aprender a ler e a escrever. O método elaborado por Paulo Freire, 

propunha que eles descobrissem letras e palavras conexas às suas dinâmicas de vida, onde tal 

processo, conduziria à alfabetização.  

O método em questão, partia do princípio pedagógico de que, transformações sociais 

profundas e irreversíveis na sociedade, deveriam advir de mudanças pessoais e interativas nas 

consciências de pessoas e de grupos provenientes das classes trabalhadoras, cujas implicações 

abrangeriam o escopo de uma múltipla releitura popular acerca de suas próprias e diversificadas 

tradições culturais. Dessa forma, as novas ações educativas e políticas esboçadas conjuntamente 

com os alunos através das várias situações pedagógicas de diálogos e de trocas efetivadas em 

campo, deveriam ser revisitadas e revistas mediante a resolução de leituras críticas, que 

levassem em consideração o dimensionamento da realidade social à qual seus 

interlocutores/educandos estariam envolvidos, bem como, a elaborar em parceria com eles, os 

caminhos para a superação das limitações sociais identificadas. 

De acordo com a lógica que inspirou a produção do livro, Pedagogia do Oprimido, tal 

processo de emancipação das consciências deveria se iniciar com o procedimento dos métodos 

da alfabetização de adultos que, inovadoramente, se pautavam por uma técnica rápida e eficaz, 

que pode atribuir o seu sucesso, justamente, ao fato de ter conseguido alcançar o entendimento 

daquela gente simples, configurando-se como um método acessível à linguagem deles, uma vez 

que, se valia acima de tudo, do universo vocabular e das próprias categorias de significação 

sociocultural administradas pelos educandos, envolvidos participativamente em suas 

estratégias de alfabetização e conscientização emancipatória.  

A prática profissional dos agentes do MEB abarcava o incentivo do desenvolvimento de 

uma conscientização histórica e política por parte dos camponeses e dos trabalhadores 

assalariados, que deveriam se capacitar, com a ajuda dos agentes da educação popular, a 

identificar os principais entraves relacionados à superação da sua condição de subalternidade. 

Sendo assim, ao lado da implementação de metodologias pedagógicas inclusivas, 

pautadas por elementos culturais como o teatro, a música e o cinema, caracterizados, 

similarmente, por acionar o repertório vocabular e as categorias de significação e interpretação 

sociocultural dos alunos, esses sujeitos seriam capazes de, por meio de uma práxis conjunta, 

amortizar os impactos cotidianos de sua inerente condição de exclusão social do cenário 

democrático, à medida que, despertassem a sua consciência histórica, visando uma efetiva 
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inserção no cenário democrático das tomadas de decisão política.  

É preciso ressaltar que, no contexto brasileiro, o analfabetismo5 constituía um 

importante entrave ao pleno exercício da cidadania por parte de parcela significativa da 

população, pois tal fator, condicionava o impedimento ao voto direto realizado nas urnas através 

das cédulas de papel, que dependia de uma assinatura do nome do eleitor. Portanto, a 

alfabetização de adultos, acompanhada de um processo de fomento da consciência política e 

histórica das massas oprimidas, seria considerada a ferramenta eficaz para a sua inserção no 

palco das decisões políticas democráticas. Nesse sentido, podemos dimensionar o poder do 

papel político exercido pela educação. Segundo o professor Brandão (2006), essa preocupação 

com a questão da educação, inclusive, influenciou de forma indireta a formação do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que 

encontraram na educação popular desenvolvida nas comunidades eclesiais de base, pautadas 

pela Teologia da Libertação os alicerces para a sua atuação política. 

O sentimento de valorização do universo da cultura popular foi partilhado por 

integrantes de toda uma geração de estudantes, onde os mais inovadores se lançaram no sentido 

de associar as técnicas de pesquisa à uma práxis engajada. O objetivo dos intelectuais 

vinculados aos movimentos sociais de cultura e de educação popular era não só a 

conscientização da população acerca de sua situação de opressão, como, igualmente, a 

aplicação de meios práticos para contorná-la através da educação popular. 

Esses intelectuais/educadores populares, estavam envolvidos, assim, com a prática da 

pesquisa participante6, que colocava na mesma arena de construção do conhecimento, o 

educando/investigado e o próprio educador, atuando, simultaneamente, na condição de 

pesquisador, que frente a frente e de maneira horizontal, transitavam do ensino/aprendizagem, 

para uma prática política contestatória e capaz de apontar soluções viáveis para seus problemas 

 
   5 De acordo com Wagner da Silva Teixeira, “nos anos 60 o IBGE calculava um índice de 40% de analfabetos entre 

a população com mais de 15 anos, isso representava cerca de 16 milhões de pessoas. A Constituição de 1946 

proibia o analfabeto de votar. [...] A formação de um universo mais amplo de eleitores aumentava a possibilidade 

de mudanças nos quadros políticos brasileiros. A alfabetização popular passou a ser entendida como um 

instrumento da luta política, aliada a uma nova ideia de cultura popular, que passava de uma polarização da cultura 

erudita para uma valorização da cultura do próprio povo e a construção de elementos culturais novos” (TEIXEIRA, 

2008, p. 12). 
6 O professor Carlos Brandão em parceria com o pesquisador Danilo Romeu Streck, organizaram o livro Pesquisa 

Participante: a partilha do Saber (2006) contendo dez artigos de diversos pesquisadores entre brasileiros e 

estrangeiros que abordaram e reconstituíram as nuances dos processos de formação dessa perspectiva analítica, 

que se apresentava, simultaneamente, sob o viés epistemológico e metodológico e cuja repercussão abrangeu 

significativamente boa parte da América Latina, incluindo o Brasil. 
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estruturais. De modo que, o sujeito/objeto da pesquisa, se tornava, ao mesmo tempo, o agente 

crítico e promotor da transformação social. Assim, a pesquisa participante investigava e 

interpretava, ao passo que, sugeriria medidas efetivas e práticas que visavam a transformação 

das estruturas sociais. Ou seja, além de apresentar um diagnóstico, esse modelo de pesquisa 

procedia ao mesmo tempo à sugestão de uma profilaxia, porquanto, valorizava o diálogo como 

ferramenta profícua para o fomento da participação popular, que se delineava dentro do escopo 

de alcance das transformações socioculturais, políticas e econômicas de caráter libertário. 

A Igreja Católica mantinha, nesse contexto, uma estreita relação com a gente comum, 

cujo alcance era único, pois correntemente lançava mão de um discurso completamente 

acessível àquela parcela da população inicialmente iletrada, por parte de seus intelectuais 

engajados com a educação popular. Os agentes do MEB vinculados à esquerda católica, 

contavam com o álibi da Igreja, ou seja, usavam da prerrogativa de que as suas reuniões 

religiosas eram realizadas em nome da fé cristã, e dessa forma, não levantavam tantas suspeitas 

por parte da repressão, o que permitiu, inclusive, que eles contassem com o respaldo financeiro 

do poder público, podendo assim, mobilizar-se politicamente para a realização de um amplo 

trabalho pastoral junto às comunidades carentes dos interiores do país. 

 

3 AS CONTRIBUIÇÕES DO EDUCADOR POPULAR CARLOS RODRIGUES 

BRANDÃO PARA A DIFUSÃO DOS POSTULADOS FREIREIANOS  

 

Brandão atuou junto ao MEB colocando em prática as ideias de Paulo Freire. Pois, 

quando teve contato com a obra do autor pela primeira vez, ainda cursava a graduação em 

Psicologia na PUC- Rio, antes da instauração do Golpe militar. Com efeito, as ideias de Paulo 

Freire repercutiram no imaginário do jovem Brandão, levando o a constatar que as 

transformações sociais almejadas, não seriam possíveis, caso ele não se colocasse efetivamente 

no movimento de uma luta engajada, comprometida tanto com a pesquisa, quanto com a práxis. 

E que, seria, portanto, necessário, associar à sua postura de intelectual em formação, um viés 

analítico envolvido com tais ideologias emancipatórias, factíveis na medida em que se 

expressavam na prática. 

 O processo de alfabetização de adultos implementados nas CEB’s por Brandão e seus 

pares, transcorreram-se da seguinte maneira, conforme ele descreve: 
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Assim de alguma maneira, nos muitos treinamentos do Movimento de Educação de Base, eu me vi vivendo aquilo 

que às vezes era apregoado nas nossas pedagogias escolares: a aula, o estudo individual, o seminário, a discussão 

em volta do círculo, o momento prático de transformar num quase laboratório de aprendizado, por exemplo, de 

técnicas de pesquisa ou de dinâmicas de grupos, o que havia sido antes aprendido teoricamente, este ir e vir entre 

diferentes situações entremeadas de relações entre quem ensina e quem aprende, onde a posição deste que ensina 

era bastante relativizada, que inclusive deixava de ser o professor diante de quem os alunos se curvam e escutam 

e passava a ser uma espécie de orientador de estudos, um companheiro um pouco mais vivido. (BRANDÃO, 1989, 

s/n) 

 

Dessa forma, uma sensibilidade voltada à apreensão das expressões autônomas de 

camadas populares dos interiores do Brasil foi se erigindo e as culturas populares passaram a 

ser amplamente valorizadas e elevadas ao patamar de relevância analítica por parte de Brandão 

e outros estudantes de sua geração. 

Isso posto, percebemos claramente, que a ligação entre teoria e prática só foi possível 

por intermédio de metodologias específicas, que permitiam uma associação intrínseca de ambas 

as frentes de atuação, tratava-se dos “círculos de cultura7”, que partiam de perspectivas 

horizontais e dialogais para a coinvestigação e coparticipação de diferentes atores nos processos 

de construção do conhecimento vinculado à ação crítica e social emancipatória. Onde, 

recorrentemente, lançavam mão de uma estratégia pedagógica, que envolvia a formação de 

círculos de discussão.  

Paralelo às atividades de educação popular realizadas no Brasil junto ao MEB, e a 

repercussão desses trabalhos junto ao CEI e ao CEDI, as vivências de caráter ecumênico e de 

mobilização política realizadas junto ao ISAL, foram de extrema importância para a difusão 

das ideias de Paulo Freire na América Latina.  

O ISAL foi responsável pelas publicações da revista “Cristianismo y Sociedad”, de 1963 

a 1973, e em 1968, pela revista “Tempo e Presença”, no Brasil. Essas revistas foram importantes 

publicações ecumênicas e politizadas, voltadas a destrinchar as nuances das dinâmicas 

socioeconômicas, políticas, religiosas e culturais que envolviam os países latino-americanos. 

O professor Carlos Rodrigues Brandão participou de intensas jornadas de estudos ao 

 
7 No tópico “Método Paulo Freire” escrito em contribuição ao livro: Dicionário Paulo Freire, Brandão descreve 

suscintamente as diferentes etapas dos “círculos de cultura”, onde temos que: “Em um primeiro momento, com a 

ajuda de uma pessoa alfabetizada e devidamente treinada para ser um acompanhante do grupo, os componentes 

do círculo de cultura eram incentivados a realizarem atividades destinadas a um primeiro conhecimento de sua 

própria comunidade e a elaborarem, a partir de uma pesquisa do universo vocabular e do universo temático, o 

próprio material que a seguir realizariam o seu aprendizado. De certo modo, este procedimento de ignorar uma 

cartilha ou um material “pronto e acabado” e convocar os alfabetizandos a uma pequena “pesquisa de campo” em 

sua própria comunidade constitui-se como uma das experiências pioneiras do que veio a ser mais tarde a pesquisa 

participante.” (BRANDÃO in STRECK, REDIN & ZITKOSKI: 2018, p. 314) 

412 



 
 

 

redor do tema da educação popular, tanto no Brasil, quanto e em outros países da América 

Latina, durante o período de vigência da ditadura civil-militar. Foram seus parceiros nessa 

associação, Julio de Santa Anna, Richard Shaull, José Miguez Bonino, Hiber Conteris, Emilio 

Castro, Rubem Alves, Waldo César e Jaime Wright.  

Para um desses encontros realizados no México, o autor produziu o texto: “EL método 

Paulo Freire para la alfabetización de adultos”, publicado em 1966, pelo CEFRAL. Na ocasião, 

Brandão havia recebido uma bolsa de pesquisa da Unesco para estudar a alfabetização de 

adultos. E foi, inclusive, ele quem apresentou as ideias de Paulo Freire por lá em uma 

conferência do Centro Regional de Alfabetização para a América Latina (CREFAL). 

Na América Latina, o livro sofreu peripécias como a perseguição de seus manuscritos 

por forças de inteligência chilenas à serviço dos quadros de repressão política, que ainda que 

não tenham conseguido apreendê-los, de certa forma, colaboraram para a inviabilização de sua 

publicação no Chile. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prática dos intelectuais engajados nos movimentos sociais pautados pela Teologia da 

Libertação, sem dúvida, deixou reminiscências nas formas do próprio Paulo Freire conceber a 

educação popular. Defendo que, foi, justamente, essa concepção dialógica, integrativa, participativa 

e horizontal posta em prática pelos educadores populares desde as primeiras experiências de aplicação 

do Método de Alfabetização de Adultos- ‘Palavra-Geradora’, que a ideia de uma pedagogia 

transformadora e inovadora, centrada na autonomia, na igualdade, na criticidade, na criatividade, na 

solidariedade e na liberdade da participação de sujeitos conscientes, em relações interativas travadas 

em seus respectivos cenários de vida, trabalho e aprendizagem, pode se desenvolver. Além disso, 

comentei a indispensabilidade do papel que alguns desses intelectuais engajados, dentre eles Carlos 

Rodrigues Brandão, exerceram no sentido de divulgação das ideias de Paulo Freire no Brasil e em 

outros países da América Latina. Bem como, as circunstâncias pelas quais passaram seus manuscritos 

até que ele fosse finalmente publicado. 
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Resumo 

A literatura se constitui numa linguagem, prática discursiva e elemento imprescindível para a formação crítica do 

estudante. Nesse sentido, objetivamos compreender a prática literária como um instrumento de denúncia social e 

a escola enquanto um espaço para reflexão literária, de modo a construir a criticidade e autonomia intelectual do 

educando, sendo possibilitadora da transformação social. Nossa metodologia está consubstanciada numa pesquisa 

exploratória, de caráter qualitativo, em que, através de um estudo de caso, verificamos como a literatura na escola 

contribui para construir um indivíduo crítico. Considerando que muitas vezes o espaço acadêmico não traz 

abordagens dinâmicas e incentivadoras da criticidade dos discentes, buscamos ressaltar a importância da literatura 

como possibilidade de análise e construção do conhecimento com natureza dialógica, devendo ser considerada 

como uma relevante estratégia de ensino-aprendizagem. Espaços de crítica literária devem ser criados para que os 

educandos possam desenvolver essa habilidade de extrema importância à construção dos sujeitos enquanto 

cidadãos. 

  

Palavras-Chave: Literatura; Educação; Criticidade. 

  

  
Resumen 

La literatura constituye um linguaje, práctica discursiva y elemento esencial para la educación crítica del 

estudiante. En este sentido, buscamos entender la práctica literária como instrumento de denuncia social y la 

escuela como espacio de reflexión literária, con el fin de construir la criticidad y autonomía intelectual del 

estudiante, haciendo posible la transformación social. Nuestra metodologia se basa en una investigación 

exploratória, de carácter cualitativo, en que, mediante un estudio de caso, verificamos cómo la literatura en la 

escuela contribuye a la construcción de un individuo crítico. Considerando que el espacio académico muchas veces 

no trae enfoques dinámicos que incentiven la criticidad entre los estudiantes, buscamos enfatizar la importancia 

de la literatura como posibilidad de análisis y construcción de conocimientos con carácter dialógico, y debe ser 

considerada como una pertinente estrategia de enseñanza-aprendizaje. Se deben crear espacios de crítica literaria 

para que los estudiantes puedan desarrollar esta habilidad que es de suma importancia para la construcción de 

sujetos como ciudadanos. 

 

Palabras Clave: Literatura; Educación; Criticidad.  
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1 INTRODUÇÃO 

       

O presente artigo tem como objetivo compreender a importância da literatura para a 

formação de educandos críticos, a partir do estudo de caso do projeto de extensão “Clube de 

Leitura”, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - 

IFRN - campus Ipanguaçu, voltado para a leitura e diálogo de vários gêneros literários, no 

sentido de assegurar uma das finalidades precípuas do ensino médio, qual seja, o de contribuir 

para o aprimoramento do estudante enquanto pessoa humana, quanto a formação ética, 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, conforme disposto no artigo 

35, III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 9.394/1996). 

A literatura, quanto à sua natureza, tem o intuito de representar a sociedade em que os 

indivíduos estão inseridos, seus enigmas, preceitos, conflitos, etc., tendo um caráter corpulento 

de denúncia e ajudando no processo de transformação social. Para a produção de obras com 

esse desígnio, é essencial um olhar crítico a respeito da sociedade, analisando e expondo as 

questões sociais, a exemplo do cordel “A casa que a fome mora”, do cordelista Antônio 

Francisco Teixeira de Melo (2009), que foi debatido no projeto de extensão mencionado 

anteriormente. 

A leitura e análise deste cordel em um dos encontros do “Clube de Leitura” foi o 

principal motivador para a construção deste trabalho, pois traz, sob o olhar do autor e dos 

debatedores, uma denúncia social a partir da busca pela origem da fome. A abordagem crítica 

do cordelista despertou o interesse dos educandos em enxergar as desigualdades sociais 

denunciadas nos versos e que são vivenciadas cotidianamente.  

O debate destas questões no âmbito escolar possibilita que estes sujeitos em construção 

possam se inserir na sociedade a partir de um agir crítico. Podemos, portanto, considerar que a 

literatura, tanto no seu processo de produção, quanto na sua leitura, exige um grau de 

criticidade, tornando-se notório a importância deste exercício para a formação dos indivíduos, 

sendo necessário expandir os debates literários no ambiente escolar e acadêmico, sobretudo por 

nos encontrarmos, atualmente, expostos a muitas informações, tornando indispensável aos 

discentes terem o discernimento para analisá-las. Assim, somos tributários da ideia de que a 

literatura é um importante instrumento de formação escolar e humana, posto que desperta a 

crítica e convida a agir na sociedade (CANDIDO, 2011).  
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Esse tipo de senso crítico sofreu (e sofre) tentativas de silenciamento, até mesmo no 

espaço escolar, posto que a criticidade gera transformação social, que é um entrave à efetivação 

de regimes totalitários e autoritários que visam o controle através da alienação da população, a 

exemplo da Ditadura Militar ocorrida no Brasil, onde diversos escritores que expunham seus 

posicionamentos contrários ao regime foram exilados e a população só tinha acesso a 

informações previamente analisadas pelo Governo.  

Visto isso, é necessário que a educação esteja cotidianamente aberta a debates e trocas 

mútuas de conhecimento, de modo a contribuir para a formação de estudantes-delatores, 

pautada numa pedagogia crítica que luta pelo sonho, utopia e esperança (FREIRE, 2000), 

movendo-se neste esperançar sem cruzar os braços, denunciando a realidade que desumaniza e 

anunciando aquela libertadora (FREIRE, 1987), de modo a responder uma indagação 

permanente da sociedade: a escola está formando sujeitos que geram transformações no meio 

social? 

         

 2 METODOLOGIA 

 

  Para a construção do presente trabalho científico, quanto ao objetivo da pesquisa, 

consideramos que se trata de um estudo de natureza exploratória (GIL, 2002), uma vez que 

buscamos aprimorar ideias concernentes à necessidade da literatura para a formação crítica do 

estudante no contexto escolar. Insere-se, pois, no âmbito da pesquisa qualitativa (MINAYO, 

1994). 

No que se refere aos procedimentos metodológicos, a pesquisa é um estudo de caso, que 

nos permitiu observar a participação dos alunos e demais indivíduos nas atividades do referido 

projeto de extensão, que possibilitou investigar o fenômeno em seu contexto de realização, qual 

seja, a literatura sendo debatida e permitindo aos participantes realizar a crítica da sociedade. 

A investigação foi procedida a partir da participação dos autores no projeto de pesquisa “Clube 

de Leitura”, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - 

IFRN - campus Ipanguaçu, em especial, o encontro do dia 20 de abril de 2021, em que houve 

o debate do cordel “A casa que a fome mora”, do poeta Antônio Francisco Teixeira de Melo 

(2009), sendo esta nossa unidade-caso (GIL, 2002). 
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O desenvolvimento consistiu na leitura dos textos literários e na efetiva participação dos 

encontros quinzenais do projeto mencionado, via plataforma Google Meet, em que foram 

debatidos vários gêneros da literatura (contos, poesias, cordéis, etc.) com a intervenção de 

alunos, professores, pesquisadores das mais variadas áreas de estudo, o que contribuiu para 

inúmeras interpretações e o diálogo estabelecido a partir dos posicionamentos dos 

interlocutores. 

Como aporte metodológico, também procedemos à leitura e análise de outras duas obras 

- “Poema sujo” de Ferreira Gullar (2016) e “O que o sol faz com as flores” de Rupi Kaur (2018) 

- que dialogam com o cordel de Melo (2009), no sentido de se tratarem de textos literários que 

denunciam problemas sociais e possibilitam a formação crítica do indivíduo, posto que conduz 

o leitor a um olhar revelador dos dilemas que vivemos em sociedade. 

 

3 LITERATURA, ESCOLA E PENSAMENTO CRÍTICO 

 

A escola é um espaço de autonomia e liberdade, de modo a assegurar a oportunidade do 

educando se posicionar frente aos dilemas sociais, no sentido de que ele é um sujeito crítico e 

com lugar de fala. Não obstante, a educação emancipadora ainda é uma busca, visto que muitos 

pressupostos permanecem nos moldes da educação bancária denunciada por Paulo Freire 

(1987) como um instrumento de opressão que coloca educador e educando enquanto par 

dialético, onde a palavra - já que estamos discutindo literatura - torna-se esvaziada de sua 

dimensão concreta, assumindo-se como alienante, perdendo a eficácia de força transformadora 

(FREIRE, 1987). 

No prisma da educação como repositório de conteúdos, o educando se encontra como 

um mero depositário, com atuação limitada, portanto, um objeto, ao passo que o professor é o 

sujeito sapiente que repassa o saber unilateralmente ao aluno. Analisando esse sistema, 

percebemos que ainda há espaços acadêmicos que atuam limitando o olhar do aluno para 

respostas “corretas” e consubstanciados em avaliações preocupadas com notas, “fabricando” 

um sujeito conformista, sem investimento em seus campos críticos e interesse real em aprender, 

mantendo e estimulando a contradição. Contudo, inúmeros são os exemplos que tem na 

pedagogia dialógica a chave para a mudança e transformação social. 
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Muitas escolas têm realizado atividades com a finalidade de alcançar a emancipação do 

indivíduo, a partir de uma educação libertadora. Foi buscando acionar a fantasia e o 

posicionamento intelectual dos educandos para a edificação de um sujeito crítico, que o projeto 

de extensão “Clube de Leitura”, no encontro do dia 20 de abril de 2021, debateu o cordel “A 

casa que a fome mora”.  

Trata-se de uma poesia que visa encontrar a morada da fome, fazendo com que o eu-

lírico percorresse vários lugares na busca. Ele segue, inicialmente, pela favela, em seus guetos, 

becos e vielas, mas o que encontra é o resultado da fome, seja no barraco de lona, nos sonhos 

despedaçados ou nos gritos. No dia seguinte, vai a uma mansão e encontra a fome deitada em 

uma rede, que assim responde ao ser indagada sobre qual seria o nome daquela que se 

encontrava deitada em uma rede: 

 

Respondeu-me: Sou a fome 

Que assola a humanidade, 

[...] 

Me alimento das obras 

Que são superfaturadas, 

Das verbas que são guiadas 

Pros bolsos dos marajás. 

[...] 

Se vocês continuarem 

Me caçando nas favelas, 

Nos lamaçais das vielas, 

Nunca vão me encontrar. 

 

Este cordel abre portas para uma importante discussão voltada para as desigualdades 

sociais, estimulando a imaginação e o raciocínio dos educandos, que se põem diante de uma 

denúncia em versos e que demanda uma resposta de análise crítica quanto aos problemas que 

nossa sociedade enfrenta. A aproximação do imaginário com o intelecto acontece na leitura e 

permite ao educando-leitor decifrar e compreender o texto, para, em seguida, entender as 

adversidades que ele vivencia e/ou observa, refletindo e buscando alternativas. Sobre a relação 
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da fantasia presente na literatura e os efeitos sensíveis dela produzidos, Regina Zilberman 

(2008) afirma: 

 

O mais importante é que a fantasia dá forma compreensível àqueles fenômenos, 

transparecendo por meio de ações e figuras, relações entre elas, saídas para os 

problemas levantados. E porque a forma empregada é compreensível, pode ser 

adotada por outros indivíduos, que, assim, têm condições de entender suas próprias 

dificuldades, refletir sobre elas, buscar um caminho para seus dramas pessoais ou 

sociais (ZILBERMAN, 2008, p. 20). 

 

Vemos que não é apenas a leitura que está sendo encorajada, mas, sobretudo, a 

criticidade do indivíduo. Incitar a capacidade de opinião dos educandos é um dever da escola, 

principalmente por nos encontrarmos numa era informacional e tecnológica que exige dos 

indivíduos a efetiva análise das informações que são disponibilizadas a todo momento, sob pena 

de serem influenciados por informações tendenciosas, opressoras e alienadoras. Não 

desenvolver as habilidades críticas, conduz à aceitação e conformismo, que são entraves à 

transformação social e denúncia dos problemas que assolam a sociedade. 

É notório a importância do ato de ler e a sua relação direta com a prática do indivíduo 

para e com a sociedade, pois a leitura - e o debate a partir dela - promove um sujeito ativo em 

sua participação social e na própria construção do ser humano. Se a literatura revela os 

problemas do mundo, o indivíduo que lê tem a oportunidade de interpretar essa revelação e, ao 

mesmo tempo, contribuir com a denúncia social, seja divulgando o que traz o texto literário ou 

formando suas próprias opiniões e convicções a partir dele. Ao fazer isto, o educando torna-se 

um agente transformador e revolucionário. Neste sentido, afirma Paulo Freire (2011) que a 

leitura da palavra e do mundo - “palavramundo” (FREIRE, 2011) - são indissociáveis e 

necessárias uma à outra: 

 

Me parece indispensável [...] dizer algo do processo em que me inseri enquanto ia 

escrevendo este texto que agora leio, processo que envolvia uma compreensão crítica 

do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da 

linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura 

do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa 

prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica 

a percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 2011, p. 19-20). 
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Esse poder de revolução proporcionado pela educação sofreu (e tem sofrido) tentativas 

de silenciamento no decorrer da história, a exemplo da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), 

quando Paulo Freire estava prestes a expandir a implantação do seu modelo de educação 

libertadora - Programa Nacional de Alfabetização -, mas foi extinto pelo governo militar 

(FREIRE, 1967), temeroso que o caráter conscientizador do movimento alterasse o panorama 

político vigente, substituindo o modelo freireano pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização 

- MOBRAL, com a utilidade de propagar ideais que favoreciam o regime e não possibilitavam 

a formação dialógica (SANTOS, 2014).  

O método de Paulo Freire havia sido implantado no município de Angicos, no estado 

do Rio Grande do Norte, e, após a formação da primeira turma, a cidade teve sua primeira greve 

(GADOTTI, 2014). Antes analfabetos, agora estavam tendo conhecimento do que deviam 

possuir como direito, advindo de uma educação inovadora e aberta para as vivências de cada 

indivíduo, que modificou a forma como o ser humano interage com o mundo, sendo uma 

ferramenta para a democratização do saber e, também, um entrave ao regime ditatorial que tinha 

a intenção de declinar qualquer reivindicação e assumir o controle total sobre a sociedade. 

Esse fato enfatiza a necessidade do senso crítico, sendo a literatura de extrema 

importância para este feito. Diante do seu uso para a emancipação humana e a consequente 

soltura das amarras da opressão, a arte literária sofreu diversos ataques e censuras na ditadura 

militar, com o exílio de intelectuais e escritores decorrentes de seus posicionamentos políticos, 

a exemplo de Gullar (2016), que, exilado, escreveu “Poema Sujo” em 1976, em que discute a 

necessidade e importância da liberdade e que, segundo ele, decidiu “escrever um poema que 

fosse o meu testemunho final, antes que me calassem para sempre” (GULLAR, 2016, p. 23), 

fazendo desta obra um discurso do presente, da fala e da existência atual (à época) do poeta 

(GULLAR, 2016). 

A denúncia na literatura vem de forma sagaz e poética, como traz Kaur (2018) em “O 

que o sol faz com as flores”, uma coletânea de poemas em que a escritora aborda dilemas 

sociais, tais como o feminismo, a vida e dificuldade dos imigrantes, o assédio e a violência, 

através de seus versos e ativando o senso crítico dos leitores para fazer a ligação com a realidade 

ao seu redor, a exemplo da ditadura da beleza que vivenciamos e é uma questão estética que se 

coloca (e constrange) sobretudo as mulheres: 
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fiz todas as mudanças  

no caminho da perfeição  

mas quando enfim me senti linda o bastante  

mudaram a definição de beleza  

da noite para o dia 

[...] 

- as mentiras que vendem 

[...] 

uma indústria de um trilhão de dólares estaria  

arruinada se acreditássemos que já somos lindas 

essa ideia de beleza  

é fabricada  

eu não 

 

Verificamos, a partir do trecho denunciador de Kaur (2018), como a denúncia social é 

fundamental para representar, através da literatura, os problemas sociais. Ocorre que tais 

revelações sofrem duplamente: primeiro, por se tratar de questões a serem resolvidas, segundo, 

por terem, na maioria das vezes, uma única resposta da sociedade, qual seja, o descaso. Daí a 

importância e necessidade da literatura como fonte de acusação e os leitores - educandos, 

professores, etc. - exercendo o papel de críticos sociais e agentes transformadores.  

Seja no cordel de Melo (2009), na poesia concreta de Gullar (1976) ou no poema 

contemporâneo de Kaur (2018), é possível encontrar o elemento da denúncia e crítica social, 

que convida o educando ao questionamento da própria sociedade e das relações que os 

indivíduos estabelecem pautadas em uma rede de hierarquias e desigualdades. Neste diapasão, 

a escola tem um dever basilar de promover a leitura da arte literária e, sobretudo, produzir a 

reflexão sobre os dilemas que vivenciamos cotidianamente, através da socialização da 

experiência do ato de ler, aproximando indivíduos para estabelecerem diálogos a partir da 

literatura e conferindo a esta o papel de elemento para a formação crítica do educando e demais 

agentes que participam do agir pedagógico. 

O “Clube de Leitura” tem, assim, a proposição de promover o debate e fomentar o 

diálogo. Nas palavras de Freire (1967), o diálogo é uma relação horizontal, nascida de uma 

matriz crítica e geradora de criticidade, nutrido pelo amor, humildade, confiança, fé e esperança, 
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e proporcionador da comunicação entre indivíduos críticos em busca de alguma coisa, de modo 

que se instaure entre eles uma pedagogia da comunicação. Portanto, a escola, ao trazer espaços 

dialógicos, exerce esse papel de instrumento transformador por reunir os sujeitos e propiciar 

esta ação comunicativa, dialógica, pedagógica e política. 

         

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

         

A literatura possibilita abordar temas necessários referentes à sociedade e tem a 

capacidade de despertar a criticidade daqueles que dela se deleitam, de modo que ela deve ser 

parte inerente do meio escolar para a formação de discentes críticos. Com isso, apontamos que 

a crítica literária supera a ideia mecânica de transmissão de conteúdo da educação bancária, 

paternalista, assistencialista, estática, unilateral e utilitária, e se insere em um espaço aberto de 

informação, dialogia, emancipação e construção conjunta de conhecimento, colocando o 

educando em ação por meio da crítica. 

Essa criticidade é essencial tanto na construção acadêmica do educando quanto para a 

formação cidadã e sua compreensão da sociedade, formando indivíduos que demonstram o que 

pensam e fundamentam isso na liberdade de se expressar e opinar sobre e a partir da literatura. 

Neste sentido, a leitura impositiva, ideológica e conteudística deve ser superada para uma 

interativa e formativa, em que o educando se aproxime do texto, estimule sua oralidade, 

interprete a leitura e opine sobre a literatura e as questões que se apresentam no meio social. 

Espaços como o Projeto de Extensão “Clube de Leitura”, do IFRN - campus Ipanguaçu, 

onde a literatura é apresentada e discutida com a participação efetiva dos alunos que são 

convidados a debater com análises, pesquisas detalhadas e interações que levam a discussões 

profundas, são necessários e precisam ter mais inserção nas escolas. Assim, o modelo estático 

e unilateral de ensino pode ser totalmente substituído pelo dinâmico e participativo, com uma 

compreensão além das paredes da sala de aula, fazendo com que o discente não veja o aprender 

como uma obrigação e, sim, esteticamente, como uma busca recorrente que é feita com prazer, 

emoção e interesse, que segue para além das instituições de ensino e percorre toda a sua 

edificação como sujeito. 

É necessário fomentar a formação de alunos questionadores e que participam ativamente 

na sociedade. Assim como o prisioneiro liberto na alegoria da caverna de Platão, os educandos 
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devem sair da “caverna”, ofuscar a visão, sentir o desconforto proporcionado pelo 

conhecimento e, a partir do incômodo gerado pelos problemas sociais, este sujeito possa 

criticar, agir e não aceitar as verdades a eles postas como absolutas. É papel da escola 

possibilitar que os educandos sejam conscientes do processo histórico em que se encontram 

inseridos, sendo um passo importante na busca de libertá-los (e nos libertar) da opressão, 

dominação, alienação e conformismo.  

Permitir aos educandos a liberdade crítica e a busca pela autonomia é fazer da educação 

um espaço de trocas, de dialogia e, esteticamente, de alegria e beleza, conforme proposto por 

Paulo Freire. Sendo assim, esperamos que este artigo sirva de incentivo para que educadores 

acreditem no potencial emancipador e crítico da literatura e abram janelas e portas às leituras e 

debates literários na escola.  

Submeter-se a uma visão mecanicista e até mesmo fatalista de um futuro dado e 

imutável é subjugar a força dos oprimidos. Enquanto indivíduos coletivamente engajados com 

a mudança social, devemos ter esperança no sentido utópico-concreto - dialogicidade, utopia e 

libertação - e acreditar na transformação e na educação libertadora. Em uma palavra, é 

imprescindível “esperançar”. 

 Finalizando, prestamos nossos agradecimentos aos membros e participantes do Projeto 

de Extensão “Clube de Leitura”, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – IFRN - campus Ipanguaçu, em virtude desta atividade com literatura, que 

possibilita o desenvolvimento do sujeito enquanto um ser crítico, com o desenvolvimento de 

habilidades imprescindíveis, de modo a prepará-lo para o exercício da cidadania, conforme 

estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como finalidade precípua do nosso 

sistema educacional. 
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Resumo 

O autor Paulo Freire trabalhou um conceito de educação que pode acontecer em contextos fora dos espaços formais 

como a sala de aula, uma concepção vinculada ao seu entendimento sobre o ser humano, sua existência no mundo 

e suas relações. Este trabalho tem como objetivo promover uma discussão teórica sobre a educação não-formal 

presente no espaço social das feiras livres de produtos oriundos da agricultura familiar, baseado no conceito de 

educação popular. Para isso, realizamos uma pesquisa exploratória através de uma revisão bibliográfica, 

levantando autores e estudos de caso que realizam uma discussão sobre o tema. A partir dos contextos analisados, 

as feiras podem ser entendidas como um espaço de afirmação dos saberes do campo, que impulsionam práticas 

cotidianas de trabalho de grupos populares e subalternos, através dos encontros promovidos nestes ambientes. As 

feiras representam uma possibilidade de construção coletiva de saberes, em que os seres humanos envolvidos, em 

sua natureza relacional e inacabada, constroem o conhecimento do mundo a partir do diálogo uns com os outros, 

sendo produtores e produtoras os atores principais do processo. 

 

Palavras-Chave: agricultura familiar, educação libertadora, feira livre, educação não-formal, conhecimento 

popular 

 

 
Resumen 

El autor Paulo Freire trabajó en un concepto de educación que puede tener lugar en contextos fuera de los espacios 

formales como el aula, un concepto vinculado a su comprensión del ser humano, su existencia en el mundo y sus 

relaciones. Este trabajo tiene como objetivo promover una discusión teórica sobre la educación non-formal 

presente em lo espacio social de las ferias de productos oriundos de la agricultura familiar, basado en lo concepto 

de educación popular a partir de la perspectiva de la Educación ambiental. Para esto, realizamos una investigación 

exploratoria a través de una revisión de la literatura, planteando autores y casos de estudio que llevan a cabo una 

discusión sobre el tema. A partir de los contextos analizados, las ferias pueden entenderse como un espacio de 

afirmación del conocimiento del campo, que dinamiza las prácticas laborales cotidianas de los grupos populares y 

subalternos, a través de los encuentros promovidos en estos entornos. Las ferias representan una posibilidad de 

construcción colectiva de conocimiento, en la que los seres humanos involucrados, en su naturaleza relacional e 

inacabada, construyen conocimiento del mundo a través del diálogo entre sí, siendo productores y productores los 

actores principales en el proceso. 

 

Palabras Clave: agricultura familiar, educación liberadora, mercado abierto, educación no formal, conocimiento 

popular 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os processos educativos podem acontecer em diversos contextos na vida das pessoas, a 

partir de experiências que construam aprendizados que façam sentido para seus contextos de 

vida e para a sociedade. Paulo Freire defendeu uma proposta de educação neste sentido, de 

forma que não se tratava de partir de um pressuposto de que as pessoas se encontram em uma 

posição de “ignorância”, para receber informações e conceitos de forma passiva. O que o autor 

propõe é que a realidade dos educandos seja reconhecida como parte essencial do processo 

educativo. As feiras livres de agricultura familiar são espaços de trocas de mercadorias e de 

produção de relações diversas, construídos em seu cotidiano de organização e comercialização 

de produtos. Frequentam as feiras diferentes atores sociais, como produtores, artesãos, 

consumidores, organizadores, ou mesmo pessoas que utilizam destes espaços para lazer. Elas 

podem ser consideradas, portanto, como uma forma de expressão de uma cultura local, 

representados por padrões de consumo presentes, diálogos, culinária e arte. As diferentes 

pessoas que frequentam e transitam nas feiras, com seus mais diversos objetivos, permitem 

também que exista uma variedade de relações e, algumas destas trocas podem ser capazes de 

construir, entre os sujeitos, novas visões de mundo, a partir da elaboração conjunta de opiniões, 

ideias e trocas de informações, o que evidencia sua característica de ser um espaço educativo. 

Buscamos com este trabalho discutir aspectos de uma educação não-formal dentro desta 

perspectiva, no espaço social das feiras livres de produtos oriundos da agricultura familiar, 

promovido por diversas e diferentes pessoas. Como elaborado por Danielli e Mackmillan 

(2018), os mercados municipais, categoria onde se encontram as feiras para tais autores, são 

locais de agrupamento de pessoas que atuam como “catalizador de sociedades” e, portanto, 

possuem um potencial para a Educação e para a Educação Ambiental (EA).  

 

2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho se trata de uma pesquisa bibliográfica exploratória sobre o tema, para 

compreender como processos educativos em um espaço social como as feiras livres são 

abordados na literatura, e, a partir disso, elaborar reflexões sob a perspectiva da EA. A 
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justificativa deste artigo é de estudar aspectos que interlocutam com elementos da EA nas 

práticas produtivas e nos saberes populares que constituem esses espaços, buscando construir 

parte do corpo teórico de um projeto de doutorado em andamento sobre o tema, em que 

pretendemos analisar o contexto social das feiras a partir do recorte da Educação Ambiental, 

investigando as relações presentes neste espaço não-formal de aprendizagem. 

 Para tecer este debate, foi utilizado o método de pesquisa exploratória buscando 

aspectos educacionais das feiras através de uma revisão bibliográfica. Utilizamos para aportar 

essa reflexão teórica autores e estudos de caso (TELES, SANTOS, 2019; DANIELLI, 

MACKMILLAN, 2018; MONTEIRO et al, 2016; SOUZA, 2015; SILVA, STROFF, 2014; 

SCHNEIDER, FALCKEMBAK, FRANTZ, 2007; LUCENA, CRUZ, 2013; VEDANA, 2013) 

que fazem parte de uma agenda de pesquisa sobre o tema, com a finalidade de discutir as 

relações educacionais presentes desde o processo de organização, produção e comercialização 

das feiras. Partindo das experiências apresentadas pelos estudos de caso citados, escolhemos 

para esta análise qualitativa nos apoiar em textos de Paulo Freire que trabalham a questão da 

educação popular, e levantam reflexões sobre como foi construído o projeto ideológico do 

sistema educacional, e as opressões que podem estar por trás dele. Também há uma elaboração 

a respeito de possíveis horizontes libertadores desta realidade, pensados a partir de um formato 

de educação que contemple, de forma mais palpável, a realidade dos sujeitos.  

Assim, pretendemos elaborar, nesta reflexão teórica, a ideia de como estas feiras podem 

ser um espaço não formal com potencial educativo para a reflexão sobre as formas de consumo, 

produção e sobre a legitimidade do conhecimento popular, que se tratam de aspectos estudados 

no campo da EA.  

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. As feiras livres como um espaço social educativo e os feirantes como seus atores 

principais 

 

As feiras livres são espaços de atividades econômicas e sociais muito antigos, que datam 

desde os primeiros agrupamentos humanos, quando da sua fixação em terras, o estabelecimento 

de propriedades, a domesticação de animais e cultivos vegetais para a alimentação. Segundo 
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Souza (2015), as feiras livres surgiram a partir de mercados locais que buscavam suprir a 

população com itens cuja produção aumentou com o aprimoramento de técnicas agrícolas, 

passando a gerar excedentes para comercialização. No Brasil as feiras livres datam do período 

colonial, se estabelecendo como prática comum devido ao crescimento demográfico que 

permitia a maior comunicação entre os grupos produtores, e a diversificação da economia.  Para 

que elas aconteçam, se requer um esforço continuado dos agricultores tanto para preparar a 

produção, colher, higienizar, embalar, para que sejam apresentados os produtos para o 

consumidor. Do mesmo modo, em muitos casos de feiras livres os produtores e produtoras se 

organizam em possíveis associações, cooperativas, e podem se vincular a grupos que defendam 

a promoção das feiras e incentivem a produção familiar.  Podemos ainda ressaltar que a figura 

do feirante pode ser reconhecida como um trabalhador urbano que se compõe como um 

personagem complexo que transita entre múltiplas camadas, sendo proprietário de seu negócio, 

porém sem se tornar um micro ou pequeno empresário, e que ainda opera na administração e 

gestão. Por outro lado, se engaja em tarefas básicas como montar e desmontar barracas, carregar 

produtos e varrer o chão. Ademais, os trabalhadores das feiras dispõem de conhecimentos sobre 

economia, agricultura, importações e estão a par de transformações urbanas e rurais (VEDANA, 

2013). O “sucesso” no trabalho neste caso não se remete à imagem de um típico empreendedor 

que visa o enriquecimento e acumulação de bens, mas sim a um investimento em algo que 

Vedana (2013) chamou de “vida prática de seus negócios”, que corresponde à ampliação de 

seus locais de venda, de fregueses assíduos e, no caso deste estudo, poder trabalhar com algo 

prazeroso, que muitos relatam como uma paixão. Nesta pesquisa de campo em mercados de rua 

das cidades de Porto Alegre e São Paulo, no Brasil, e em marchés de Paris, na França entre os 

anos de 2004 e 2008, a autora entendeu que os feirantes não se constituem como sujeitos 

alienados da sua força de trabalho, não são explorados, mas sim donos de seu próprio negócio, 

e são seus próprios patrões, porém sem serem micro ou pequenos empresários. Isso quer dizer 

que se tratava de uma proposta que permitia aos camponeses uma vida externa ao sistema de 

opressão do capital, podendo se tornar autônomos, conquistar sua estabilidade financeira e 

investir na sua propriedade. 

No estudo da feira analisada por Schneider, Falckembak e Frantz (2007), houve a 

percepção de que há a construção de um diálogo para o planejamento e a troca de experiências 

técnicas nos processos produtivos, bem como um compartilhar de desafios ecológicos 
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encontrados, evidenciando tentativas de se desenvolver organizações e associações que não 

possuem a competição financeira como elemento central, sendo uma possibilidade de 

desenvolvimento de novos valores e relações sociais, tendo portanto um aspecto educativo. Tal 

processo é entendido pelos autores como algo que não tem um significado universal, mas sim 

encontra significação a partir das experiências vividas e implicações políticas que tais processos 

acarretam.  

Para Teles e Santos (2019) há um potencial político-pedagógico que existe para além da 

comercialização nas feiras, em todo processo de organização, participação e autogestão, onde 

se percebe um movimento de cooperação e decisão coletiva sobre as diversas etapas. Há, ainda, 

uma percepção do crescimento da busca da população pelo consumo de alimentos produzidos 

pela agricultura familiar e livres de agrotóxicos, sem exploração de mão-de-obra. (TELES, 

SANTOS, 2019).  Como levantado por estes autores, a feira livre exerceu um importante papel 

nas atividades econômicas do Brasil, se consolidando não só como uma forma de abastecimento 

para a população, mas para além disso, se tornou a representação de uma cultura, através do 

artesanato, da música, literatura e interações sociais que ocorrem nesses espaços.  

Sobre as trocas que ocorrem nos diferentes ambientes de feira, alguns dos autores 

abordam a ideia de que elas existem não só no aspecto da comercialização, mas também a nível 

social. Vedana (2013) analisa que o trabalho dos feirantes está amparado em suas habilidades 

de construir laços sociais e a forma como eles promovem sociabilidades que acontecem no 

ambiente da feira. A autora defende que as práticas cotidianas que identificamos e podemos 

vivenciar são na verdade uma sistematização de saberes e experiências, construídas no dia a dia 

de quem convive e interage com a feira. Pela perspectiva do campo Trabalho-Educação, 

trabalhado por Souza (2015), suas reflexões teóricas sobre as feiras livres defendem que estes 

espaços vão além da simples comercialização de produtos, significando propostas de formação 

humana, ambientes não formais de aprendizagem, de trocas materiais e simbólicas.  

Para Danielli e Mackmillan (2018) “é no espaço do mercado em que se encontram 

diferentes visões e concepções de mundo, de vida, de representações sociais materiais e 

simbólicas, bem como acerca do lugar pesquisado, ou seja, o “espaço mercado” e suas 

“significações para os diferentes atores sociais que ali socializam” (DANIELLI, 

MACKMILLAN, 2018, p. 1105). Dialogando com esta perspectiva, para Schneider, 

Falckembak, Frantz (2007) o processo educativo é compreendido como a construção de novas 
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ideias, relações e práticas vivenciadas a partir da realidade da feira, que ocorrem através da 

interação entre diferentes visões. Para eles o contato entre colegas de profissão, de forma 

coletiva, as tarefas de comercialização, planejamento e cultivo, além do atendimento 

personalizado que se dá através de um diálogo informal entre feirantes e comunidade, 

representam uma oportunidade de aprendizagem, para além dos encontros agradáveis entre 

diferentes pessoas, o que possibilita reconhecer tais interações como processos educativos em 

espaços não-escolares. Ao analisarem a forma de organização destas feiras e o trabalho que elas 

demandam, Teles e Santos (2019) defendem que há um formato de educação em que todos 

ensinam e aprendem em uma interação dialogada, sem uma categorização das pessoas e suas 

especialidades, não havendo, nas palavras dos autores, uma “necessidade formativa cursista” 

(TELES, SANTOS, 2019).  

Ao reconhecermos isso, há a oportunidade de refletir sobre os aprendizados e 

ensinamentos presentes nas feiras, que são fundados nos laços construídos quando do momento 

em que elas acontecem, e que a relação entre feirantes, fregueses, colegas e fornecedores é a 

base onde se constrói conhecimentos que “fazem” o feirante, e que perpetuam um conjunto de 

saberes que compõe a cultura da feira (VEDANA, 2013). Corroborando com essa perspectiva, 

Souza (2015) discute que as feiras representam espaços como esses, em que os produtores e 

trabalhadores criam e recriam suas práticas, podem afirmar e fazer reconhecer a sua 

legitimidade enquanto potencial criativo, inovador e educativo, e as colocam em interação com 

as pessoas que procuram este ambiente, que pode ser considerado um espaço de construção de 

conhecimentos válidos para além das instituições escolares (SOUZA, 2015). 

 

3.2. A educação em Paulo Freire e a interlocução com a realidade das feiras 

 

As formas de sociabilidade discutidas até este momento podem também ser 

compreendida sob a luz da educação popular de Paulo Freire (FREIRE, 2000; 1979). O autor 

defende a ideia de que os processos pedagógicos não podem ser propostos em sistemas e 

procedimentos pré-concebidos, fechados, sem estarem acontecendo em concomitância com a 

vida, a cultura e os saberes dos indivíduos que deles participam.   

Para Freire o papel da educação na sociedade pode ser repensado sobre a possibilidade 

de repensar tanto a figura do educador quanto a do educando tanto em espaços que promovem 
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a educação formal, como as escolas, quanto em uma grande variedade de espaços não formais. 

Podemos partir, em primeiro lugar, da busca por entender a estrutura ideológica por trás dos 

processos educativos tradicionais, e a forma como eles foram construídos na nossa sociedade. 

A ideia de educação que podemos dar conta, nas estruturas atuais, tem como base uma lógica 

de buscar promover uma espécie de adequação dos educandos às estruturas dominantes, como 

uma forma de domesticação. Os sujeitos, que trazem de sua própria realidade suas próprias 

manifestações culturais, perspectiva e modos de ser e viver o mundo encontram na estrutura 

escolar moldes que os padronizam, os colocando em uma situação de silenciamento de sua 

autenticidade, buscando homogeneizar as individualidades.  

Há um processo, identificado por Freire (1987) nos processos educativos hegemônicos 

na sociedade capitalista, de tentar dificultar ou até mesmo punir questionamentos legítimos das 

pessoas que ocupam o lugar dos educandos. Este modelo de educação tende a retirar os sujeitos 

de seu lugar histórico, desconhecendo sua bagagem prévia e não fazendo quase nenhum tipo de 

conexão com suas experiências, colocando os educandos num lugar de receptáculo de 

informações, vazias para eles, imobilizantes (FREIRE,1987). Dessa forma se propõe pensar no 

real sentido da educação, como aquela que deveria nos permitir ser mais, criar e ser como 

queremos e podemos. E nesse momento o saber formal são necessários, mas não se sobressaem 

aos procedimentos empíricos do povo. Não se trata de achar que as pessoas que não detém da 

técnica formal são ignorantes, manipuláveis, que precisam ser “preenchidos” com o saber 

formal. (FREIRE, 1979) 

Na obra de Freire as construções coletivas aparecem com um papel importante nos 

processos educativos, que acontecem através da troca, que conectam ambas as partes que se 

intercomunicam. Diante desse contexto voltamos a refletir sobre o ambiente das feiras, em que 

o fazer do trabalho de uma das partes está se comunicando com a curiosidade e vontade do 

outro ser, o consumidor, que faz a escolha de frequentar um ambiente em que há um 

compartilhar de humanidades, quando da escolha de aspectos essenciais como sua alimentação 

e estilo de vida. Através do consumo de alimentos, como frutas, legumes, doces, conservas, e 

artesanatos ou itens decorativos, se expressa também uma subjetividade que compõe os 

indivíduos presentes. Os feirantes, por sua vez, compartilham de sua sabedoria, indo muito além 

de apenas promover a comercialização de produtos, descobrem o gosto do consumidor, acatam 

sugestões, diversificam a produção e melhoram a qualidade e apresentação de produtos 
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(SCHNEIDER, FALCKEMBAK, FRANTZ, 2007). o mesmo tempo discutem sobre a 

disponibilidade de alimentos relacionados à época do ano, suas formas de cultivo, suas práticas 

cotidianas, que são o cerne de seu trabalho e modo de vida. Há saberes sendo construídos 

coletivamente, como ressalta Souza (2015) a partir de atos, gestos, performances corporais, 

movimentos e dizeres, formas de agir e se relacionar fomentadas por feirantes e fregueses. Este 

aspecto é trabalhado também por Vedana (2013), que elabora a reflexão sobre os processos de 

aprendizagens que ocorrem a partir da sociabilidade que permeia as experiências do estar na 

feira, e que garante o sustento dos produtores e produtoras, ou seja, trata-se da sociabilidade 

como um instrumento de trabalho. 

  Fica de lado, neste caso, uma concepção de educação que desconhece os 

indivíduos como seres históricos, em um constante relacionar-se com a realidade. A 

comunicação entre os sujeitos tem um papel central na obra de Freire tanto na educação quanto 

na vida humana, e é esta análise que realizamos aqui a respeito das feiras. A educação se dá 

numa troca de “pensares” que ganham autenticidade pela sua conexão com a realidade. É a 

intercomunicação, a troca de experiências palpáveis, o cerne onde acontece a educação. 

Educador e educando no contexto das feiras são na verdade indivíduos em interação e troca, 

sem as amarras formais dos lugares que estes ocupam na sociedade. Nas feiras, as experiências 

das pessoas que ali estão e se “co-educam”, estão postas no jogo educativo, presentes, 

permeando as conversas e trocas que ali existem. Assim como na educação libertadora, nestes 

momentos o objeto cognoscível, os fatos que se colocam para a análise e compreensão, não são 

uma propriedade nem pra um nem para outro indivíduo, mas sim a incidência de uma reflexão 

mútua de ambos (FREIRE, 1979). 

Podemos explorar, aqui, o que Freire trabalhou como o conceito de inacabamento dos 

seres humanos, pois a educação e o conhecimento, para o autor, são construídos a partir desta 

condição humana, que é central em sua existência.  Esta noção de inacabamento atravessa e 

está presente na maioria dos textos de Freire (DICKMANN, CARNEIRO, 2021), sendo 

imprescindível para a reflexão que propomos neste trabalho. Ao dizer que o ser humano é um 

ser de relações, isso significa que estamos constantemente construindo e reconstruindo nossa 

existência, com as experiências e interações que encontramos nos diferentes aspectos da nossa 

vida, e por isso nunca chegaremos a um ponto tal em que este processo esteja encerrado e 

completo. Isso significa dizer que as mais diversas experiências humanas, independente de sua 
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natureza, sempre estarão fazendo parte do processo de construção da nossa subjetividade e 

consciência, e irão refletir na nossa forma de intervir no mundo. O ser humano é capaz de sair 

de si, observar-se, projetar-se nos outros e distinguir suas experiências de outras existências. 

Neste sentido, as experiências vividas pelas pessoas apresentam possibilidades e 

potencialidades de se educarem e de construírem suas realidades, pois a condição de 

inacabamento é constante, e permite que esta “construção de si” esteja presente em todos os 

aspectos da vida, e, neste estudo pode ser condicionada pelo cotidiano e pelos encontros 

promovidos nas feiras. Monteiro et al. (2016) abordam a diversidade de atores que se reúnem 

em função das feiras livres pela troca de produtos e experiências, produzindo práticas e saberes 

diversos. Porém, mais do que o espaço da feira em si, estes autores destacam a complexidade 

do processo que acontece anteriormente, composto por reuniões preparatórias, em cooperativas 

e associações, que representam um anseio de desenvolvimento das condições gerais de 

comercialização de produtos e estruturação das feiras. Os autores ressaltam que o que se 

percebe é um movimento colaborativo dos pequenos agricultores, que buscam se organizar para 

que a sua produção alcance os consumidores, processo que permite também trocas de 

experiências e compartilhamento de saberes e práticas.  

Nos momentos de organização pré-feira, há um engajamento e mobilização dos 

agricultores, que se manifesta na busca por parcerias e apoios, na negociação de logística e 

datas de realização, e na elaboração das atividades a serem desenvolvidas quando da ocorrência 

das feiras. Monteiro et al. (2016) identificaram também momentos de formação como oficinas 

de capacitação que discutem o acesso a políticas públicas como o Programa de Aquisição de 

Alimentos – PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que buscam 

operacionalizar a produção familiar local e o consumo de alimentos, na tentativa de, entre outros 

objetivos, garantir a renda do agricultor familiar (CAMARGO et al., 2013).  Tais autores 

relatam que nestas oficinas são trabalhados, por exemplo, os documentos que são necessários 

para acessar as políticas públicas, as instituições a quem os agricultores podem recorrer, 

discutindo anseios e dúvidas deles sobre o funcionamento e execução destas políticas e a 

ampliação do acesso aos mercados, fazendo com que não fiquem presos a “uma rede 

desarticulada de venda de produtos, entregando muitas vezes toda a produção nas mãos de 

atravessadores, perdendo parte de seu lucro” (MONTEIRO et al. 2016).  
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A burocracia vinculada às questões políticas pode impedir os agricultores de 

melhorarem suas condições de comercialização e organização do escoamento da produção em 

alguns casos, podendo afetar suas condições de vida. Freire (1979) analisa a estrutura de 

sociedades como a nossa, identificando formas rígidas de construção dos aspectos educacionais, 

legais e burocráticos, em um formato autoritário, que impõem obstáculos aos indivíduos, 

limitando suas condições de ter acesso a importantes ferramentas para o desenvolvimento do 

seu trabalho. Isso os coloca face à problematização do sentido das coisas, do seu lugar no 

mundo, podendo gerar um sentimento de desesperança, de forma que construir uma percepção 

crítica é a via que lhes dá a possibilidade de superação. A partir de Freire (1979) é possível 

refletir as condições para a formação de uma consciência crítica que tem como característica a 

busca de profundidade na análise de problemas, em que os indivíduos buscam revisões e o 

desenvolvimento de uma responsabilidade e autoridade sobre si mesmos, sem delegarem para 

terceiros, ou supostos superiores. As práticas educativas devem buscar, portanto, promover 

estes processos de libertação: quando os indivíduos, reconhecidos como seres históricos, 

passam a ter a compreensão das limitações que encaram no seu fazer cotidiano, na sua realidade 

direta, e conseguem, a partir disto, despertar uma busca legítima de sua própria formação, 

coerente com seu universo temático (FREIRE, 1987). É o que ocorre, por exemplo, o relatado 

por Vedana (2013), quando alguns feirantes passam a buscar maneiras de fazer parte das 

comissões ou associações de gestão, passando a cumprir um papel político de administração 

deste tipo de comércio. Se evidencia um aspecto educativo da feira, no sentido de despertar a 

busca pela participação política e organização, trabalhando a autonomia dos sujeitos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Freire (1979) ressalta que a sociedade está em constante mudança, sendo que os valores, 

formas de ser e comportar-se estão sempre em movimento, de forma que pode existir épocas 

históricas em que estes fatores saiam do equilíbrio, e não correspondam mais aos anseios da 

sociedade. Algumas mudanças acontecem, e configuram o que o autor chama de período de 

transição, quando um valor se esgota e outros novos surgem, sendo este o momento chave em 

que a Educação tem o seu papel, podendo gerar processos de desalienação em relação às 

estruturas sociais e aspectos limitantes na cultura de grupos considerados marginalizados, e da 
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construção de uma consciência crítica. Como visto nas reflexões propostas pelos estudos aqui 

trabalhados, a elaboração coletiva de estratégias para a promoção das feiras, permitem mais do 

que sentimentos de coletividade e solidariedade, dizem sobre um reconhecimento do trabalho 

e legitimidade do saber dos agricultores e agricultoras, artesãos e artesãs, que se colocam como 

atores principais do processo. As feiras podem, dentre suas múltiplas potencialidades, ser 

entendidas como espaços de afirmação dos saberes do campo, que impulsionam as práticas 

cotidianas de trabalho de grupos populares e subalternos, através dos encontros promovidos 

nestes ambientes, onde há uma criação de laços entre produtor e consumidor, relação essa em 

que há uma troca não hierárquica de saberes. Assim se constroem espaços de trocas de 

vivências, desde o processo de organização, oficinas de processamento de produtos e de 

inserção política dos agricultores até o momento da comercialização nas feiras. Os saberes 

construídos são compostos por diferentes momentos de mediação, mas que podem representar 

movimentos de transformação pautados por ações educativas, que encontram seu cerne nas 

interações sociais entre os participantes.  

As feiras, por fim, são capazes de formar contextos de apropriação e construção de 

saberes, que tomam sua forma na troca de experiências, produtos ou mesmo palavras, indo além 

da mera transmissão de informações descontextualizadas e desmotivadas. A motivação está 

incluída no processo, como um desejo de saber compartilhado, curiosidade, uma busca ativa do 

entendimento sobre as coisas do cotidiano, que perpassam pelas diferentes linguagens, níveis 

cognitivos e afetivos. Assim se forma um método crítico de se aprender, em meio a tantos outros 

métodos, cujo foco é o desenvolvimento de uma consciência crítica e que alimenta o ímpeto 

criativo, central na condição humana.  

Coloco, por fim, meus agradecimentos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – CAPES, pelo fomento financeiro, possibilitando a dedicação integral a esta 

pesquisa, à Universidade Federal de Rio Grande (FURG), pelos investimentos feitos a mim por 

me receber neste momento da minha formação 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo, discutir a Pesquisa Participante (PP) e seus aspectos pedagógicos educativos. 

Para isso, o ponto de partida foi nossa práxis como educando-pesquisador do curso de Especialização em Processos 

Históricos e Inovações Tecnológicas no Semiárido Brasileiro (SAB). Nosso campo de pesquisa foi o assentamento 

Retiro, localizado no município de Cuité no Curimataú paraibano. Os trabalhos se deram entre o início do segundo 

semestre de 2013 e o final de 2014, envolvendo cinquenta famílias. O curso tratou-se de uma parceria entre a 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o Instituto Nacional do Semiárido (INSA) e os 

Movimentos Sociais do Campo (MSC). O mesmo foi desenvolvido e ofertado sob a perspectiva da Pedagogia da 

Alternância, ou seja, com tempo escola e o tempo comunidade. Nesta investigação, utilizamos a Pesquisa 

Participante e bibliográfica. Os instrumentos de coleta de dados usados foram o caderno de campo, no qual 

fazíamos anotações nas reuniões e o gravador, quando se tratava de uma conversa mais individual. Destacamos a 

função educativa que tem a PP, buscamos destacar que a participação dos sujeitos é fator fundamental rumo ao 

empoderamento popular como meio de alavancar processos mobilizadores, coletivos, equânimes e plurais para a 

orientação das pesquisas na atualidade.  

 

Palavras Chave; Pesquisa Participante; Pedagogia Educativa; Ação Participação. 

 

 

Resumen 

Este artículo tiene como objetivo discutir la Investigación Participante (PP) y sus aspectos pedagógicos educativos. 

Para ello, el punto de partida fue nuestra praxis como educador-investigador del curso de Especialización en 

Procesos Históricos e Innovaciones Tecnológicas en el Semiárido Brasileño (SAB). Nuestro campo de 

investigación fue el asentamiento Retiro, ubicado en el municipio de Cuité en Curimataú, Paraíba. La obra se llevó 

a cabo entre principios del segundo semestre de 2013 y finales de 2014, involucrando a cincuenta familias. El 

curso fue una alianza entre la Universidad Federal de Paraíba (UFPB), el Programa Nacional de Educación en 

Reforma Agraria (PRONERA), el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), el Instituto 

Nacional del Semiárido (INSA) y los Movimientos Sociales Rurales (MSC). Se desarrolló y ofreció desde la 

perspectiva de la Pedagogía de la Alternancia, es decir, con el tiempo escolar y el tiempo comunitario. En esta 

investigación, utilizamos la investigación participante y bibliográfica. Los instrumentos de recogida de datos que 

se utilizaron fueron el cuaderno de campo, en el que tomábamos apuntes en las reuniones, y la grabadora, cuando 

se trataba de una conversación más individualizada. Destacamos la función educativa del PP, buscamos resaltar 

que la participación de los sujetos es un factor fundamental hacia el empoderamiento popular como medio de 

apalancamiento de procesos movilizadores, colectivos, equitativos y plurales para orientar la investigación actual. 

 

Palabras clave: Investigación participante; Pedagogía educativa; Participación en la acción. 
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1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

O lócus de nossa pesquisa foi o assentamento Retiro, situado no município de Cuité no 

Curimataú paraibano. Cuité está distante a aproximadamente 235 km da capital, João Pessoa e 

possui uma área territorial de 741.840 km². Geograficamente, o território está incluído na região 

do Semiárido Paraibano, servindo como uma das principais cidades e que se constitui como 

referência regional em termos comerciais. 

No presente trabalho, fazemos a sistematização de nossa experiência de pesquisa na 

qualidade de educandos no curso de Pós-Graduação Lato Sensu, denominado de Especialização 

em Processos Históricos e Inovações Tecnológicas no Semiárido Brasileiro. O curso aconteceu 

em regime de parceria entre a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), o Instituto Nacional do Semiárido (INSA) e Movimentos Sociais do Campo (MSC).   

O curso visou possibilitar a construção de uma práxis autêntica dos processos de 

construção do conhecimento histórico, sob os preceitos da Educação do Campo, 

contextualizada às condições do Semiárido Brasileiro (SAB). Além da formação de lideranças, 

propiciou um espaço de apropriação do uso de tecnologias sociais sustentáveis no SAB. A 

metodologia deste processo formativo ancorou-se na Pedagogia da Alternância.   

No tempo comunidade, cada grupo de estudantes desenvolviam atividades prática-

reflexivas de construção de experimentos e de tecnologias sociais sustentáveis e educacionais. 

As ações se realizavam através de uma práxis crítica e da discussão sobre a educação 

contextualizada, o papel das escolas do campo, a vivência a partir dos saberes acumulados pelos 

camponeses em comunidades rurais tradicionais do SAB; ou em áreas assentamentos da 

Reforma Agrária.   

A turma de especialização era composta por mais de cinquenta educandos cursistas 

oriundos de vários estados da região nordeste (Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Rio 

Grande do Norte e Bahia), pertencentes a áreas de assentamentos rurais, que lançando mão de 

técnicas, tecnologias, metodologias educativas; procuraram, através de pesquisas, potencializar 

os territórios camponeses do SAB.   
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A partir da Pesquisa Participante (PP) e bibliográfica, partimos do vivenciar os diversos 

espaços junto às famílias nos momentos de cuidar dos animais, no trato das tarefas domésticas, 

nos espaços de reuniões; assim, adentrando na realidade. Em seguida, propusemos a construção 

de diálogos em rodas de conversa, à medida que as pessoas iam expressando seus sentimentos, 

pontos de vista, fazíamos anotações dos depoimentos em cadernos de campo, além da gravação 

de áudio.  

O objetivo deste artigo é discutir o papel educativo da Pesquisa Participante (PP) para o 

fortalecimento da ação coletiva e a organicidade das comunidades camponesas do SAB, 

mediante a essa experiência particular. Quer dizer, qual o papel da pesquisa e de modo especial, 

da PP como princípio educativo e científico no fortalecimento da organização comunitária? 

Para tal tarefa, embasamo-nos em autores como Brandão (2005, 2003), Demo (1996), 

Wanderley (1984), Freire (1981-1987), Tedesco (1984) e outros, que já são referenciados 

quanto às discussões sobre pesquisa. 

Assim, o presente texto encontra-se subdividido da seguinte maneira: Resumo; 

Introdução; um subtítulo denominado de “O espaço da pesquisa: alguns aspectos históricos e 

regionais”; em seguida descrevemos abreviadamente sobre “A metodologia usada no processo 

de pesquisa”; sucedemos com “A pesquisa participante e sua metodologia educativa” e por 

último, temos as Considerações finais e Referências. 

 

2 O ESPAÇO DA PESQUISA E ALGUNS ASPECTOS HISTÓRICOS, REGIONAIS E 

PROBLEMÁTICAS   

 

Como já expusemos na introdução, nosso espaço de pesquisa foi o assentamento Retiro. 

As terras pertencentes ao Projeto de Assentamento (PA) Retiro foram desapropriadas pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em dois momentos distintos; já 

que a região fazia parte de duas fazendas, a primeira fase em 16 de maio e a segunda em 06 de 

julho de 2001. O PA possui uma área total de 6.080 hectares, que foi subdividida em seis 

agrovilas distantes entre si, conta com um total de 180 famílias cadastradas no INCRA.    

Grande maioria dos moradores eram advindos dos municípios paraibanos de Cuité, 

Araruna, Nova Floresta, Damião, Belém, Cacimba de Dentro; além de Nova Cruz no Rio 
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Grande do Norte. A maioria deles, já morava na zona rural quando foram morar no PA, outros 

residiam na cidade.   

As duas fazendas, denominadas de Batentes e Retiro, já eram ocupadas por diversas 

famílias que praticavam o plantio de algodão e agave, além da criação de bovinos. A produção 

era destinada ao fazendeiro, que só pagava as diárias de serviços prestados pelos empregados.   

No período da realização da pesquisa, detectamos que grande maioria das famílias 

criavam animais para comercialização e o consumo. Destacava-se a criação de bovinos, ovinos, 

a caprinocultura, suinocultura e havia uma variedade de aves.             

Por se tratar de uma região inclusa dentro do perímetro do Semiárido Brasileiro (SAB), 

ou seja, de um território com níveis pluviométricos anuais abaixo de 800 milímetros, índice de 

aridez de 0,5% e risco de seca de mais de 60%; o SAB é constituído por 1.133 municípios que 

estão espalhados numa área territorial de 982.563 km² (IRPAA, 2005). Assim, um dos 

principais desafios das famílias assentadas, eram sem dúvida, as questões relativas ao 

armazenamento de água.  

É preciso lembrar que o Semiárido Brasileiro é um dos mais chuvosos que existe, no 

entanto, as pessoas ainda enfrentam sérios desafios pela falta de reservatórios suficientes que 

possa represar e guardar água de consumo humano e também para os animais nos períodos mais 

chuvosos. Esse foi um dos desafios que nos deparamos no exercício da pesquisa, quando 

chegamos em 2013 no assentamento.  

Outros dilemas foram sendo revelados à medida que adentrávamos na vida da 

comunidade e avançávamos no ato de pesquisar, dentre eles, a falta de diálogo entre as 

lideranças, os conflitos entre algumas famílias, a pouca organização interna da comunidade que 

culminava no isolamento dos sujeitos, as péssimas condições das estradas, o desmatamento, 

dentre outros. Percebíamos que essas problemáticas que eram muito reais e se apresentavam 

como coisas quase insolúveis, na ótica das pessoas da comunidade, precisavam de 

problematização na busca de possíveis soluções. 

As questões levantadas anteriormente foram muito perceptíveis, em todos os espaços de 

diálogo. Percebíamos também uma enorme potencialidade estrutural e humana existente no PA, 

dentre elas: tinha creche, escola, posto médico, cisternas de consumo, pequenos açudes, tanques 

de pedra, poços artesianos, duas casas onde se faziam as reuniões e etc. 
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Na agricultura, havia a praticava do plantio de palma forrageira, a criação de animais de 

grande e pequeno porte, cultivavam o milho e feijão nos períodos chuvosos, enfim, tratava-se 

de uma comunidade com grande potencialidade. 

Fomos percebendo que não adiantava ter toda essa potencialidade estrutural se não 

houvesse organização para gestar alternativas viáveis, solúveis para potencializar o coletivo. 

Esse foi o desafio a ser enfrentado, ou seja, como o processo de pesquisa iria contribuir com a 

comunidade no fortalecimento do processo de (re) organização, de gestão dos recursos, da 

solução dos dilemas e desafios. 

O caminho pré-delimitado por nós, precisava ser repensado, assim o desafio era 

provocar junto à comunidade a necessidade de uma práxis coletiva de gestão dos recursos 

naturais, humanos e culturais existentes. 

 

3 A METODOLOGIA USADA NO PROCESSO DE PESQUISA 

 

Como falamos, nosso intuito não é traçar uma leitura exaustiva sobre a teoria da 

Pesquisa Participante (PP), mas traçar alguns apontamentos que se fazem necessários. Assim, 

a PP caracteriza-se por sua abertura ao processo de vivência coletiva, da construção de múltiplas 

experiências que tem como princípio, o saber gestado mediante prismas diversos e 

partilhadamente a partir do encontro dos sujeitos homens e mulheres. 

    É importante frisar que os primeiros contatos com os moradores do assentamento 

foram mediatizados por agentes da Comissão Pastoral da Terra (CPT) de Guarabira/PB. Já no 

segundo momento, se tratou de uma série de conversas que foram realizadas em grupos mistos, 

tínhamos a presença de crianças, jovens e dos próprios trabalhadores. No terceiro momento, 

deu-se continuação à pesquisa, agora com apoio dos assentados, o intuito era reconstruir a 

história da comunidade, destacando os sonhos, os desafios, as lutas, as histórias de vida dos 

sujeitos; mas também, evidenciando as potencialidades existentes e as conquistas obtidas 

individualmente e coletivamente.  

No quarto momento, formamos cinco grupos de discussão onde cada coletivo priorizou 

três questões mais centrais para toda a comunidade, discutindo as suas implicações e apontando 

saídas. No quinto momento, nós sistematizamos os principais passos e discussões da caminhada 

e em forma de mural, fizemos a apresentação. Finalmente, tínhamos chegado a uma fase de que 
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era preciso agir, mas vários empecilhos sugiram, dentre eles, ainda se sobressaia as limitações 

da comunidade em fazer práticas mais coletivizadas. 

O sexto momento caracterizou-se por uma intensa vontade da agir, ora, até então 

havíamos uma longa caminhada refletindo sobre a luta pela terra, as dificuldades de água, a 

necessidade de melhorar a qualidade da educação e a preservação do bioma caatinga. Sentíamos 

que mesmo com um coletivo ainda fragilizado, os camponeses já percebiam que só juntos 

poderiam superar as limitações.  

Esse mundo do qual falamos é polifônico, ele é dito e pronunciado de múltiplas formas 

e mediante óticas diferentes. Acreditamos que esse foi um dos maiores ensinamentos que no 

decorrer, fomos aprendendo. Sempre existe outra pessoa que explica a vida deferentemente de 

mim, nem por isso estamos ambos errados.  

Segundo Kaplún (2005, p. 52): “En toda situación humana siempre hay un otro. Alguien 

que tiene otra opinión, distinta de la oficial o la “correcta”. Otro distinto al dirigente...”. Assim, 

frequentemente, esse outro que menciona Kaplún foi historicamente construído, fazendo com 

que nem mesmo ele acredite no que fala.    

Pensamos que uma das barreiras que aos poucos vem sendo ultrapassada com o decorrer 

do tempo, é que, a pesquisa de modo geral, não deve dar só respostas, ela tem o compromisso 

de incitar questionamentos e de promover os grupos historicamente excluídos e marginalizados. 

 

4 A PESQUISA PARTICIPANTE E SUA DIMENSÃO EDUCATIVA 

 

Na verdade, o que é pesquisar? É simplesmente dar resposta a uma problemática de 

interesse do pesquisador? Há uns oito anos que venho fazendo pesquisa e cada vez mais me 

convenço de que pesquisar é, sobretudo, um processo dialético – pedagógico – educativo. Dessa 

forma, já que nenhum processo educativo é neutro, a pesquisa também não é neutra. 

É preciso entender que apesar de ter recebido vários nomes, aqui no Brasil as 

experiências de trabalhos com a Pesquisa Participante ganharam contornos deferentes, 

sobretudo, ligados a grupos sociais no sentido de promoção social. A Pesquisa Participante (PP) 

enquanto instrumento, tem uma história de inserção no meio das classes populares que denota 

sua forma de ser educativa, ou então, sua maneira metodológica de ser e epistemologicamente 

crítica.    
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Entender que o conhecimento só é criado através de movimentos humanos, de homens 

e mulheres enquanto sujeitos de diálogo, inconclusos em processos de construção-reconstrução-

construção é um caminho que contrapõe valores dominantes na pesquisa científica.  Assim, as 

práticas com a PP têm ao longo dos anos, instaurado a compreensão de que pesquisar é mais do 

que responder a uma questão problema do pesquisador, é antes de qualquer coisa, uma atitude 

dialógica. 

De acordo com Brandão (2005, p. 1): 

 

Ao ousar criar novas formas de conhecimento, a pesquisa participante cria na verdade 

uma única inovação. A idéia de que tal conhecimento somente se cria através do 

diálogo e a serviço do diálogo, entre sujeitos diferentes, mas nunca desiguais, situados 

de um lado e do outro, mas frente a um mesmo horizonte de humanização do mundo 

e da vida social, através, também, disto a que damos em geral o nome de pesquisa 

científica. 

 

Brandão sugeriu-nos justamente a ideia de que há um papel fundamental da 

“participação da pesquisa” na sociedade, não se trata unicamente de dar respostas. Na 

atualidade, à investigação cientifica não deve está limitada unicamente a esse pressuposto, mas 

deve abrir-se a ajudar no equacionamento dos dilemas humanos fazendo os questionamentos 

necessários. 

O papel educativo da PP, esse caráter pedagógico; residem no fator humanizador, 

dialético de sua herança epistemológica advinda das teorias críticas que estão respaldadas em 

pensadores como Marx, Freire, Kurt Lewin, Fals Borba, Carlos Brandão e outros. No Brasil a 

PP ganhou aspectos muito diferentes. O fato do surgimento dos diversos movimentos sociais, 

tanto no campo como na cidade, fez eclodir características muito peculiares. Segundo Brandão, 

a PP ganha uma forte entonação social de cunho participativo.  

Nas palavras do escritor: 

 
No âmbito da América Latina e de outras regiões do Terceiro Mundo, a expansão de 

movimentos sociais populares dará às diferentes alternativas de ação social 

transformadora uma nova e, às vezes, radical conotação. Uma múltipla releitura de 

teorias e de procedimentos de ação social popular desenhará o rosto da identidade dos 

estilos participativos de investigação social. Entre acontecimentos que vão do âmbito 

de uma pequena escola rural a processos de mobilização social em escala nacional, na 

aurora dos anos sessenta ocorre por toda a parte um florescimento notável de 

experiências interativas e sociais. Novas propostas onde idéias e projetos contidos em 

conceitos como “ação” e “participação” são entretecidos com outras palavras, de que: 

“crítica”, “criatividade”, “mudança”, “desenvolvimento”, “transformação”, 

“revolução” são bons exemplos (BRANDÃO, 2003, p. 4). 
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Portanto, os trabalhos realizados mediante as prerrogativas da PP, sobretudo no Brasil, 

estão norteados nos princípios pedagógicos educativos de que todo ato de pesquisar tem que ser 

comprometido com a mudança da realidade.  

Assim sendo, na sua matriz pedagógica educativa, a PP possibilita ao “... indivíduo 

alcança sua plena realização ao executar tarefas cada vez mais difíceis e complexas, atingindo 

suas capacidades mais recônditas e latentes” (Wojnar e MAFRA, 2010, p. 21). Esse exercício, 

sem dúvida, trata-se da tarefa de pensar coletivamente. 

Pensar a PP requer, num primeiro momento, reconhecer que os seres humanos são 

capazes de criar e recriar conhecimentos tendo por base sua realidade. O entendimento de que 

não há pesquisa e ciência neutra, ajuda-nos a adentrar noutro dilema, pensar outra questão, o 

caso da finalidade da produção científica.   

Já num segundo patamar, a sistematização das experiências populares requer elevado 

grau de comprometimento de quem pesquisa. Nesse interstício, é salutar destacar que: 

 
(...) as pesquisas participantes atribuem aos agentes-populares diferentes posições na 

gestão de esferas de poder ao longo no processo da pesquisa, assim como na gestão 

dos processos de ação social dentro da qual a pesquisa participante tende a ser 

concebida como um instrumento, um método de ação científica, ou um momento de 

um trabalho popular de dimensão pedagógica e política, quase sempre mais amplo e 

de maior continuidade do que a própria pesquisa (BRANDÃO, 2003, p. 2). 

 

É a dimensão pedagógico-educativa que nos interessa, ora, não é estranho saber que o 

sujeito pesquisador; na maioria dos casos, é um ser que ver o seu campo de trabalho como lócus 

sobre o qual colherá “dados brutos”, fazendo suas análises em seguida. Mesmo pesquisadores 

mais experientes, tendem a cair nessa concepção dominante.  

De acordo com Demo (1996, p. 14), “... desmistificar a pesquisa há de significar também 

o reconhecimento da sua imisção natural na prática...”, reconhece-la nos fazeres dos sujeitos. 

Desse ponto de vista, a PP educa o pesquisador, ou seja, ao perceber-se como sujeito 

pesquisador; entende que não é o único detentor do saber, ele se sente motivado a buscar novos 

conhecimentos. 

A PP por sua própria trajetória histórica sugere uma dialética, ou melhor, no fazer 

dialético há sempre incutido uma contradição que impulsiona para um novo horizonte. O 

sentido educativo intrínseco à PP, como expôs Wanderley (1984, p. 47), está atrelado a uma 

atitude de “... intencionalidade política; integração de investigação, educação e participação 
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social e incorporação dos setores populares como atores de um processo de conhecimento...”. 

Dessa maneira, fica evidenciado que as práticas de uso da PP estiveram e estão atreladas 

historicamente há um contexto social.  

 
Deve-se partir sempre da busca de unidade entre a teoria e a prática, e construir e re-

construir a teoria a partir de uma seqüência de práticas refletidas criticamente. A 

pesquisa participante deve ser pensada como um momento dinâmico de um processo 

de ação social comunitária. Ela se insere no fluxo desta ação e deve ser exercida como 

algo integrado e, também, dinâmico (BRANDÃO e BORGES 2007, p. 53).  

 

Na PP, há um sentido maior de fortalecer o coletivo, motivando um espaço de 

crescimento individual, de saída do individualismo, de superação da perspectiva tradicionalista 

entre sujeito e objeto.  

São inúmeras questões, não sendo possível, nem muito menos o nosso intuito, exauri-

las aqui. Ficam as lacunas para que possamos ir preenchendo-as aos poucos; aliás, essa também 

é uma postura dialética da PP, o seu caráter de inacabamento, de inconclusão, de refazer-se 

concomitantemente à revelia das lutas sociais e que advém de o próprio fazer popular. 

 

5 ALGUMAS PALAVRAS SOBRE NOSSAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo processo de pesquisa deve ser refutável a hierarquismos, que no mais, só tolhem 

a essência ontológica do próprio processo inovador da pesquisa. No Brasil, a pesquisa de modo 

geral, tem sido difundida como apanágio de grupos específicos.  

Nesse ínterim, a Pesquisa Participante (PP) rompe com um entendimento há tempos 

cristalizado, o de que, para fazer pesquisa é necessário manter uma distância do objeto, da 

realidade, dos indivíduos. Na contramão dessa perspectiva, Dionne (2007), explicita que é “... 

na aproximação entre pesquisadores e atores que se gera uma nova dinâmica de reflexão e de 

intervenção” (DIONNE, 2007, p.33). 

O diálogo como encontro dos sujeitos, juntos no intuito plural de saber mais. Assim, 

segundo Freire (1987), a ação dialógica vai de encontro à perspectiva bancária, de que existe 

um ser que “sabe tudo” e outro que “sabe menos”. Portanto o pesquisador tanto tem a ensinar, 

como também pode aprender com seus pares, os coparticipes de seu trabalho.  
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Resumo 

A disposição de testes de diagnósticos rápidos auxilia no monitoramento de uma doença, sendo uma alternativa 

para o diagnóstico da COVID-19 o uso de testes de imunoaglutinação. Estes testes já são utilizados para outros 

vírus que causam doenças respiratórias, como para o diagnóstico rápido do vírus influenza. No entanto, ainda não 

foi apresentado um teste comercial de imunoaglutinação para o diagnóstico de COVID-19. A presente revisão tem 

como principal discussão avaliar a possibilidade de uso dessa metodologia dos testes de aglutinação usados para 

doenças virais, para a elaboração de um teste de aglutinação para o diagnóstico de COVID-19. Nesse contexto, 

buscou-se identificar quais metodologias podem ser utilizadas ou adaptadas para o diagnóstico de COVID-19. 

Para elaboração da presente revisão sistemática os seguintes bancos de dados foram utilizados: PubMed, Google 

Acadêmico, bioRxiv, medRxiv. Foram analisados 39 artigos. Devido às semelhanças encontradas entre as 

variantes da Influenza e o SARS-CoV-2, torna-se possível adaptar os testes de diagnósticos para detecção da 

COVID-19, apesar de haver a possibilidade de reações cruzadas. 
 

Palavras-Chave: SARS-CoV-2; Teste de aglutinação; Vírus respiratórios; COVID-19. 
 

 

Resumen 

La provisión de pruebas de diagnóstico rápido ayuda a monitorear una enfermedad, y una alternativa para el 

diagnóstico de COVID-19 es el uso de pruebas de inmunoaglutinación. Estas pruebas ya se utilizan para otros 

virus que causan enfermedades respiratorias, como para el diagnóstico rápido del virus de la influenza. Sin 

embargo, aún no se ha presentado una prueba comercial de inmunoaglutinación para el diagnóstico de COVID-

19. La principal discusión de esta revisión es evaluar la posibilidad de utilizar esta metodología de pruebas de 

aglutinación para enfermedades virales, para el desarrollo de una prueba de aglutinación para el diagnóstico de 

COVID-19. En este contexto, buscamos identificar qué metodologías se pueden utilizar o adaptar para el 

diagnóstico de COVID-19. Para preparar esta revisión sistemática se utilizaron las siguientes bases de datos: 

PubMed, Google Scholar, bioRxiv, medRxiv. Se analizaron 39 artículos. Debido a las similitudes encontradas 

entre las variantes de Influenza y SARS-CoV-2, es posible adaptar las pruebas de diagnóstico para detectar 

COVID-19, aunque existe la posibilidad de reaccionez cruzadas. 

 

Palabras Clave: SARS-CoV-2; Prueba de aglutinación; Virus respiratorios; COVID-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Devido ao fato da rápida disseminação do SARS-CoV-2, a testagem rápida e em larga 

escala se faz necessária (MERCER; SALIT, 2021). A disposição de testes de diagnósticos 

rápidos auxilia no monitoramento da doença, ou até mesmo na inspeção dos profissionais da 

saúde, que trabalham na linha de frente contribuindo na verificação das pessoas que já foram 

infectadas que já foram infectadas (PEELING et al., 2020).  

Em relação ao diagnóstico da COVID-19, estão sendo realizados alguns testes que se 

distinguem em métodos moleculares, como a RT-PCR em tempo real, na qual é considerada o 

padrão ouro dos diagnósticos, porém apresenta algumas desvantagens, como o elevado custo e 

a necessidade de uma equipe especializada para a sua realização (LOEFFELHOLZ; TANG, 

2020); e em métodos sorológicos rápidos, sendo mais utilizados os testes de detecção de 

anticorpos pois apresentam uma rápida resposta, um menor custeio e uma maior facilidade para 

a sua realização (PERKINS; ROSCIGNO; ZUMLA, 2006) 

Uma alternativa para o diagnóstico da COVID-19 é o uso de testes de imunoaglutinação, 

que já são utilizados para outros vírus que causam doenças respiratórias, como para o 

diagnóstico rápido do vírus influenza, na qual são empregados testes de imunoaglutinação em 

látex (KOSKI; KLEPSER, 2017). No entanto, ainda não foi apresentado o teste de 

imunoaglutinação para o diagnóstico de COVID-19. Nesse contexto, a presente revisão 

sistemática busca discutir a possibilidade de utilização de metodologias dos testes de 

aglutinação, empregados para o diagnóstico de outras doenças respiratórias virais, poder ou não 

ser utilizada ou adaptada para a elaboração de um teste de aglutinação para o diagnóstico de 

COVID-19. Em adição, identificar semelhanças entre os vírus SARS-CoV com os vírus usados 

nos ditos testes, a partir de estudos moleculares comparativos.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Duas estratégias de busca foram traçadas: a busca primária selecionou todos os 

trabalhos, que incluíam em suas metodologias, ensaios de testes de aglutinação para diagnóstico 

de doenças respiratórias virais ou identificação de vírus respiratórios em solução; a busca 

secundária selecionou pesquisas que pudessem discutir relações entre tais vírus e os 
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coronavírus. Todos os artigos buscados foram restritos à língua inglesa e sem restrição de ano 

de publicação. 

 Foram excluídos desta revisão: ensaios de aglutinação para diagnóstico de doenças 

respiratórias não-virais; pesquisas e artigos de acesso restrito e indisponíveis na ferramenta de 

busca CAFe, do Portal Periódicos CAPES; pesquisas não publicadas ou não traduzidas em 

inglês; teses, dissertações e monografias. 

 O método da busca desta revisão, para a busca primária, se deu pela utilização 

combinada dos seguintes descritores, buscando em título e/ou resumo: “agglutination test” 

AND “respiratory viruses”, “SARS-CoV”, “SARS-CoV-2”, "coronavírus", “COVID-19”, 

“influenza”, “rhinovirus”. Para a busca secundária os descritores utilizados foram: “SARS-

CoV”, “SARS-CoV-2”, “coronavirus”, “COVID-19” AND “other viruses”, “influenza”, 

“rhinovirus”. Dessa forma, apenas bases de dados eletrônicos foram utilizados, sendo estas: 

PubMed, Google Acadêmico, bioRxiv, medRxiv. As buscas foram realizadas entre os dias 06 

e 20 de maio de 2021. 

 

3 RESULTADOS  

 

Inicialmente, a busca primária retornou 627 referências potencialmente relevantes de 

ensaios de aglutinação. Seguindo os critérios de exclusão, apenas as pesquisas relacionadas à 

doenças respiratórias virais foram selecionadas, além de terem sido excluídas duplicadas 

encontradas. Dessa forma, foram incluídos nesta revisão 32 artigos de ensaios de aglutinação 

para vírus respiratórios. A busca secundária resultou em 47 estudos comparativos entre os 

coronavírus e demais vírus respiratórios. Após exclusão, 7 artigos foram selecionados. Ao todo, 

39 artigos foram incluídos nesta revisão, já que um dos artigos selecionados na busca primária 

também apresentou resultados relevantes de acordo com a estratégia da busca secundária e, 

portanto, foi incluído na segunda análise. 

 

3.1 Resultados da busca primária 

A busca pelos ensaios com vírus respiratórios direcionou a artigos e estudos com ênfase 

nos vírus influenza, o que implicou na inclusão de palavras-chaves direcionadas a esses vírus. 

Dessa forma, a metodologia de busca se restringiu à análise de pesquisas envolvendo influenza 
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e SARS-CoV, salvo algumas exceções consideradas relevantes. O Quadro 1 descreve de 

maneira geral os artigos de ensaios de aglutinação selecionados.  

 
Quadro 1: Resultados incluídos da busca primária para ensaios de aglutinação para o diagnóstico de vírus 

respiratórios. 

Autores/Ano Vírus Método de aglutinação 

ABD El-Rahim e Hussein (2004) Influenza A H7N3 e H3N8 Inibição da hemaglutinação 

Alnaeem et al. (2020) MERS-CoV Hemaglutinação direta 

Alstad et al. (1993) Influenza A H3N8 Inibição da hemaglutinação 

Alves et al. (2020) SARS-CoV-2 Aglutinação em coluna 

Buffin et al. (2018) Influenza A Látex 

Chen et al. (2007) Influenza A H5N1 Látex 

Daum et al. (1982) Influenza B Látex 

Esmail et al. (2021) SARS-CoV-2 Látex 

Guerra-Centeno et al. (2020) Influenza A H5N2 e H7N3 Inibição da hemaglutinação 

Heikkila et al. (1987) Influenza B Látex 

Hirst (1941) 
Influenza A e 

Influenza B 
Inibição de hemaglutinação 

Horie et al. (2009) 
Influenza A H9N2, H4N3 e 

H3N8 
Látex 

Kaye, Ong e Dowdle (1972) HCoV 229E e OC43 Inibição da hemaglutinação 

Kruse et al. (2021a) SARS-CoV-2 Hemaglutinação direta 

Kruse et al. (2021b) SARS-CoV-2 Hemaglutinação direta 

Matsubara, Kubo e Sato (2020) Influenza A H1N1 e H3N2 Aglutinação de nanopartículas 

Miller e Stanley (1944) 
Influenza A e 

Influenza B 
Inibição de hemaglutinação 
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Moattari et al. (2010) Influenza A H1N1 e H3N2 Hemaglutinação Direta 

Odun-Ayo, Odaibo e Olaleye 

(2018) 
Influenza A H1 e H3 

Hemaglutinação direta e inibição da 

hemaglutinação 

Patwari et al. (1996) 
Influenza (subespécie não 

descrita) 
Látex 

Rasool et al. (2016) Influenza A H9 Hemaglutinação direta 

Reed e Hall (1973) Rinovírus tipos 3 e 4 Inibição da hemaglutinação 

Schulz et al. (2014) Influenza A H3N8 Inibição da hemaglutinação 

Sukjee et al. (2017) 
Influenza A H1N1, H5N1 e 

H3N2 
Polímeros de impressão molecular 

Swayne et al. (2007) Influenza A H5N8 Inibição da hemaglutinação 

Townsend et al. (2021) SARS-CoV-2 Hemaglutinação direta 

Trombetta et al. (2018) Influenza A 
Hemaglutinação direta e inibição da 

hemaglutinação 

Vlasak et al. (1988) 
Influenza A e C, HCoV OC43 e 

BCoV 

Hemaglutinação direta e inibição da 

hemaglutinação 

Wang et al. (2017) Influenza A H3N2 Inibição da hemaglutinação 

Wang, Hu e Yu (2010) Influenza A H3, H5, H7 e H9 Látex 

Xu et al. (2005) Influenza A H5N1 Látex 

Yu et al. (2006) Influenza A H5N1 Látex 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

3.2 Resultados da busca secundária 

A fim de complementar as informações encontradas na busca primária, foi realizada 

uma busca secundária sobre estudos comparativos entre os coronavírus e os vírus respiratórios 
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encontrados na busca primária. Assim seria possível realizar uma conexão entre as 

metodologias de aglutinação já utilizadas e os HCoV. Sete artigos, encontrados pela busca 

secundária, foram incluídos nesta revisão sistemática. No Quadro 2 são apresentadas as 

informações gerais sobre tais estudos. 

 

Quadro 2: Resultados incluídos da busca secundária por estudos comparativos entre os coronavírus e os demais 

vírus respiratórios encontrados na busca primária. 

Autores (Ano) Vírus Semelhanças com CoVs 

Vlasak et al. (1988) Influenza C Ligantes de ácido siálico O-

acetilado 

Zeng et al. (2008) Influenza C Hemaglutinina-esterase 

Lang et al. (2020) Influenza A Interações vírion-sialoglicanos via 

hemaglutininas 

Tortorici et al. (2019) Influenza A/B Função da hemaglutinina-esterase 

(CoV) e neuraminidase (Flu) 

Influenza C/D Especificidade de ligantes 

hemaglutinina-esterase 

Shen et al. (2017) Influenza A H1N1, H7N9 TMPRSS2 

Groot (2006) Torovírus e Influenza C Hemaglutinina-esterase 

Luytjes et al. (1988) Influenza C Sequência dos genes para 

hemaglutininas 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

As hemaglutininas esterases (HEs) são glicoproteínas de envelope viral que influenciam 

na ligação ácidos siálicos O-acetilados, que atuam tanto como lectinas quanto como enzimas 
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destruidoras de receptores (RDEs). Como Zeng et al. (2008) trazem, essas hemaglutininas 

esterases podem estar relacionadas em alguns vírus, como em influenza C e coronavírus, na 

qual é citado que essa correlação pode ter sido resultado de recentes eventos de transferências 

de genes, em que é mostrado que a HE no CoV surgiu a partir de uma proteína de fusão HE da 

influenza C. Porém, em relação a sua funcionalidade apresentam uma semelhança maior com 

os influenza A e B (TORTORICI et al., 2019). 

Além da semelhança entre a hemaglutinina, estudos indicam que a glicoproteína S nos 

vírus influenza e corona possuem mecanismo em comum, no coronavírus a proteína possui dois 

domínios funcionais S1 e S2, responsáveis pela ligação e fusão da membrana viral com a 

membrana celular, após a ligação esses domínios permanecem ligados por ligações não 

covalentes sendo essa uma importante diferença para o influenza (SHEN et al., 2017). A 

glicoproteína S possui semelhanças estruturais semelhantes à influenza, em ambas pode ser 

registrado a função de fusão de membranas (LANG et al., 2020; SHEN et al., 2017). 

 Os testes de aglutinação desempenham um importante papel no diagnóstico desses 

vírus. Em relação às metodologias estudadas nos artigos mencionados anteriormente, destaca-

se os métodos de hemaglutinação direta e inibição da hemaglutinação, tendo em vista que foram 

as metodologias abordadas para os vírus influenza C, HCoV OC43 e BCoV, que são os que 

apresentam uma maior similaridade com o SARS-CoV-2 em comparação com os demais 

(VLASAK et al., 1988). 

Devido às semelhanças na estrutura e função das glicoproteínas de membrana dos vírus 

CoV e influenza, as metodologias podem ser atualizadas para que um mesmo teste seja capaz 

de identificar ambos os vírus. Dos artigos analisados a metodologia proposta por Vlasak et al. 

(1988) se destacou devido ao seu experimento ter sido realizado para coronavírus e influenza 

constatando não só uma semelhança entre ambos, como também a possibilidade de otimizar o 

teste para o diagnóstico de SARS-CoV-2. Propõe-se aqui o desenvolvimento de um teste clínico 

de inibição de hemaglutinação, utilizando amostras de SWAB nasal para detecção do vírus em 

pacientes suspeitos. Vlasak et al. (1988) utiliza um inibidor de aglutinação, impedindo a função 

hemaglutinante da cepa de CoV usada no estudo. Tal metodologia pode ser atualizada e 

otimizada para o novo coronavírus.  

Contudo há certas limitações em utilizar o teste proposto a partir do trabalho de Vlasak 

et al. (1988). Um teste que identifica proteínas de ambos os vírus (CoV e Flu) apresenta a 

455 



 
 

 

possibilidade de ocorrer uma reação cruzada, não sendo possível identificar qual o vírus 

responsável pela infecção no hospedeiro. 

Pode-se destacar também o artigo de Shen et al. (2017) que avaliou, seguindo 

metodologia de revisão sistemática, a proteína transmembrana TMPRSS2. Esta proteína está 

envolvida nos processos de infecção dos vírus influenza e alguns coronavírus, sendo um 

possível alvo para tratamento da infecção através de um inibidor específico, caracterizando um 

importante alvo terapêutico.  

No que se diz respeito a metodologias específicas para testes de aglutinação empregadas 

no diagnóstico de COVID-19, apenas 4 grupos ao redor do mundo se dispuseram a desenvolver 

técnicas necessárias para a execução de tais testes, onde um grupo se destacou por publicar 2 

trabalhos sobre o assunto. A publicação desses artigos já demonstra a preocupação mundial 

acerca do monitoramento da pandemia do novo coronavírus, que ainda se encontra em fases 

críticas em diversos países. 

Alves et al. (2020) propuseram a utilização da metodologia usada em testes de 

aglutinação para a tipagem sanguínea, para a detecção de IgG anti-SARS-CoV-2 em amostras 

de soro de pacientes. Essa estratégia foi possível através da bioconjugação de eritrócitos tipo O 

e peptídeos virais recombinantes, capazes de causar aglutinação no soro de pacientes infectados 

pelo vírus. Entretanto os autores demonstram preocupações quanto ao armazenamento das 

amostras, causando possíveis interferências nos resultados, ocasionando falsos positivos. Logo, 

a metodologia de Alves et al. (2020), apesar de simples, apresenta certas lacunas, oriundas da 

ausência de análises de variantes externas ao teste proposto; além do fato de requerer um 

profissional adequado para a aplicação do teste. 

Esmail et al. (2021) utilizaram a metodologia de aglutinação em látex para desenvolver 

um protótipo de teste capaz de múltiplas isoformas de imunoglobulinas anti-SARS-CoV-2, 

mais especificamente anticorpos para a proteína Spike e para proteínas do nucleocapisídeo 

viral. Sendo um teste identifica dois fatores, a chance de ocorrer reações cruzadas é menor, o 

que diminui o número de resultados falsos positivos. Contudo, os próprios autores relatam 

certas limitações do protótipo, cuja visualização e interpretação dos resultados ainda precisa ser 

otimizada antes que o teste possa ser adaptado para o uso pela população geral. 

Kruse et al. (2021a, 2021b) foram os primeiros a desenvolverem um teste de 

hemaglutinação para detecção de SARS-CoV-2, onde propuseram um teste rápido que dispensa 
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profissionais adequados para a preparação e a administração do teste. Esse grupo se destaca por 

ter sido o único a publicar dois trabalhos voltados para o desenvolvimento de um teste simples 

de hemaglutinação. Contudo, ainda não há protocolos locais padronizados para a produção de 

uma proteína de SARS-CoV-2 que possa ser usada como mediadora de hemaglutinação, como 

os autores demonstram em ambos os artigos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com a busca realizada, foram encontrados diversos testes comerciais de 

imunoaglutinação para diagnóstico da Influenza, já para a COVID-19 foram encontrados 

apenas 4 testes que utilizassem uma metodologia de imunoaglutinação, entretanto nenhum 

desses testes está disponível comercialmente. 

Devido às semelhanças na estrutura e função das glicoproteínas de membrana dos vírus 

CoV e influenza, as metodologias podem ser atualizadas para que um mesmo teste seja capaz 

de identificar ambos os vírus. No entanto, é possível que haja reação cruzada entre os vírus, 

dessa forma o ideal seria utilizar não apenas um fator de identificação para ambas as doenças, 

dessa forma a especificidade do teste seria maior, diminuindo o número de resultados falso-

positivos. Pode-se utilizar também um teste complementar exclusivo para COVID-19 para 

confirmação da positividade do teste anterior. 
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Resumo 

Tendo em vista a pandemia de Covid-19 e as medidas de isolamento social impostas, esta pesquisa versa sobre os 

efeitos dessa crise sanitária na qualidade de vida dos estudantes do IFRN campus Ipanguaçu. Foi realizada uma 

pesquisa quantitativa, através de aplicação de questionário online, com perguntas sobre a saúde mental, a prática 

de exercícios físicos e a alimentação dos alunos durante a pandemia. Verificou-se uma redução sobretudo da 

produtividade e motivação dos estudantes com os estudos em todos os cursos da instituição. Além disso, houve 

uma diminuição na prática de exercícios e uma alteração nos hábitos alimentares durante esse período. Assim, os 

dados revelam que houve efeitos negativos da pandemia na qualidade de vida dos discentes e que fatores de ordem 

emocional e comportamental devem ser considerados, além das condições tecnológicas, para o planejamento das 

aulas remotas. Dessa maneira, é necessário que a instituição conheça a realidade dos alunos, incentive a prática de 

atividade física e a adoção de hábitos saudáveis para que a aprendizagem dos alunos seja potencializada. 

 

Palavras-Chave: Bem-estar; saúde mental; pandemia; atividades físicas; alimentação. 

 

 
Resumen 

Ante la pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento social impuestas, esta investigación se centra en los 

efectos de esta crisis de salud en la calidad de vida de los estudiantes de IFRN campus Ipanguaçu. Se realizó una 

investigación cuantitativa, mediante la aplicación de un cuestionario online, con preguntas sobre salud mental, la 

práctica de ejercicio físico y la alimentación de los estudiantes durante la pandemia. Hubo una reducción sobre 

todo en la productividad y motivación de los estudiantes con los estudios en todos los cursos de la institución. 

Además, hubo una disminución en el ejercicio y un cambio en los hábitos alimenticios durante este período. Así, 

los datos revelan que hubo efectos negativos de la pandemia sobre la calidad de vida de los estudiantes y que se 

deben considerar factores emocionales y conductuales, además de las condiciones tecnológicas, para la 

planificación de clases a distancia. Por ello, es necesario que la institución conozca la realidad de los estudiantes, 

incentive la práctica de actividad física y la adopción de hábitos saludables para que se potencie el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Palabras Clave: Bienestar; salud mental; pandemia; actividades físicas; alimentación. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história humana é marcada por crises econômicas, sociopolíticas e sanitárias, as quais 

o homem sempre buscou contorná-las. Há indícios de epidemias datadas desde o século VII 

a.C.; o próprio Império Romano foi afetado por desastres desse tipo, agravados sobretudo em 

virtude do desconhecimento científico sobre agentes patogênicos e infecciosos. Portanto, é 

possível observar que a globalização gerou subprodutos diversos na saúde global, negativos e 

positivos (BERLINGUER, 1999). O crescimento da sociedade industrializada, urbanizada e 

interligada faz com que algumas doenças venham a causar surtos pontuais, e infecções virais, 

como a COVID-19, alcancem dimensões continentais (REIS; OLIVEIRA; ANDRADE, 2020). 

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou, como estado de 

calamidade, a pandemia de COVID-19, e, a partir desse novo contexto, o uso de medidas 

clássicas de contenção, tais como isolamento social, quarentena e aumento da higiene, passou 

a ser adotado (GARRIDO; RODRIGUES, 2020). A ausência de soro, vacina e informações 

sobre o vírus SARS-CoV-2 fez com que países adotassem, como prioridade, a redução da curva 

de infecção, tendo em vista a facilidade de contágio do vírus. Outrossim, constatou-se que 

74,3% da população mundial adotou medidas restritivas impostas pela OMS (ALMEIDA et al., 

2021), e que essas medidas poderiam evitar diversas mortes (FERREIRA NETTO; CORRÊA, 

2020). 

Segundo a OMS, a qualidade de vida é “a percepção do indivíduo sobre sua posição na 

vida, dentro do contexto cultural e dos sistemas de valores nos quais vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (ESPINOZA et al., 2011, p. 579, tradução 

nossa). Nessa perspectiva, a pandemia de COVID-19 interrompeu processos sociais que 

influenciam o bem-estar psicológico, a felicidade e a qualidade de vida da humanidade. As 

novas normas relacionadas ao emprego, mudanças da dinâmica educacional, dispersão de fake 

news em redes sociais, tensões de cunho político e econômico, e as medidas de restrição social 

levaram a uma queda nos níveis de bem-estar da população (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008). 

Na área da educação, uma medida adotada na pandemia foi a implantação do ensino 

remoto, o qual levanta dúvidas quanto à sua eficiência, principalmente devido à desigualdade 

social dos discentes, uma vez que o aprendizado também pode ser desigual. Além disso, a falta 
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de interação social intensa pode ter efeitos negativos na produtividade geral dos estudantes 

(SILVA; MARIOTTI; BRIDI, 2020), comprometendo o processo de ensino-aprendizagem. 

É evidente, então, que os jovens, estudantes em sua maioria, sejam bastante afetados 

nessas situações de crise. As inesperadas alterações e ações de emergência para a continuidade 

do ensino geraram um aumento de conturbações psicológicas e surgimento de doenças mentais, 

como depressão e ansiedade, nos discentes de diversos graus de escolaridade e situação social 

durante a pandemia, fato que não ocorre em cenários considerados “normais” (MAIA; DIAS, 

2020). O crescente nível de ansiedade e estresse dos estudantes é resultado do medo, da perda 

de familiares e amigos, e da incerteza com relação ao futuro (GUNDIM et al., 2021). 

Mesmo o surgimento e a disseminação da doença tendo sido rápidos, muitos estudos 

foram desenvolvidos avaliando o efeito da pandemia sobre a qualidade de vida dos estudantes. 

Entretanto, as instituições públicas de ensino do país contam com uma grande diversidade de 

públicos e observa-se que existe uma falta de pesquisas e investigações em populações inteiras 

dessas instituições, de modo que dificulta aferir a dinâmica que os diferentes perfis de 

estudantes respondem às situações do contexto de pandemia. Portanto, é de se esperar uma 

heterogeneidade nas reações dos alunos de uma instituição como o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) frente ao cenário pandêmico, 

tendo em vista a diversidade cultural, econômica e política dos estudantes. 

Além disso, a coleta e análise de dados sobre a qualidade de vida na pandemia de toda 

a população de estudantes do IFRN, levando em consideração os diferentes perfis de estudantes, 

permitem auxiliar no planejamento e desenvolvimento de ações que venham a minimizar 

desigualdades e a promover um melhor processo de ensino-aprendizagem durante as aulas 

remotas. Portanto, este estudo tem como objetivo analisar os efeitos do isolamento social de 

COVID-19 na qualidade de vida dos estudantes do IFRN, campus Ipanguaçu, bem como expor 

a situação ante e durante a pandemia. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi conduzido por meio de uma pesquisa tipológica de levantamento, 

a qual, segundo Gil, se caracteriza pela: 
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interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, 

procede-se a solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca 

do problema estudado para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as 

conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 2008, p. 55). 

 

A abordagem do problema foi de modo quantitativo, a qual se caracteriza pelo emprego 

de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados, como base do 

processo de análise do problema (BEUREN, 2002). Quanto aos objetivos, a pesquisa se 

enquadra na metodologia descritiva e exploratória. Na concepção de Gil (2008), a pesquisa 

descritiva é fundamentada em descrever caracteres de uma determinada amostra, acontecimento 

ou instalação de associações entre as variáveis. Já ao se referir à pesquisa exploratória, Andrade 

(2002) destaca alguns objetivos primordiais, tais como: possibilitar maiores informações sobre 

a questão que se vai pesquisar; guiar para a fixação das finalidades e a elaboração das 

possibilidades; favorecer a definição do tema a ser pesquisado; ou explorar um novo tipo de 

perspectiva sobre o assunto. 

O estudo foi desenvolvido durante os primeiros meses da pandemia de COVID-19, entre 

junho e julho de 2020, com alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, campus Ipanguaçu (IFRN/IP). Nesse período, o calendário acadêmico da 

instituição se encontrava suspenso, sendo assim os alunos estavam sem aulas obrigatórias. O 

IFRN/IP é uma instituição de ensino público de âmbito federal, situada na cidade de Ipanguaçu 

no interior do Rio Grande do Norte. O instituto abrange estudantes de 10 cidades e comunidades 

vizinhas e contempla diversas classes econômicas e socioculturais, apresentando um perfil 

estudantil bastante heterogêneo. Parte significativa dos discentes apresenta alta vulnerabilidade 

social e econômica, com dificuldades de acesso à internet e a dispositivos eletrônicos. 

A instituição oferece nove cursos, divididos em cursos técnicos de nível médio 

(integrado, integrado EJA e subsequente) e cursos superiores (de tecnologia e licenciaturas). 

No período em que o estudo foi realizado, o campus apresentava um total de 1.012 alunos 

regularmente matriculados, dos quais 951 (94%) participaram da pesquisa, com uma faixa etária 

entre 14 e 59 anos (Tabela 1). 

Os estudantes do IFRN/IP foram convidados a responder um questionário estruturado 

online, pelo Google Forms, que continha 8 questões, explorando assuntos relacionados à sua 

qualidade de vida antes e durante a pandemia, tais como: saúde mental, prática de exercícios 

físicos e hábitos alimentares. Especificamente sobre a saúde mental, o impacto do isolamento 
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social foi avaliado pela autopercepção dos estudantes sobre seus níveis de ansiedade, felicidade, 

produtividade e motivação com os estudos, com questões que variavam em uma escala 

crescente de intensidade de 1 a 5. A princípio, o questionário foi divulgado pelo aplicativo 

WhatsApp, porém, para abranger os estudantes do IFRN/IP que possuíam dificuldade de acesso 

à internet e/ou que não possuíam WhatsApp, a coleta de dados também aconteceu por meio de 

ligações telefônicas diretas aos alunos. 

 
Tabela 1: Relação dos cursos da instituição, as respectivas siglas adotadas neste estudo, quantidade de alunos 

regularmente matriculados, quantidade de participantes e faixa etária por grupo. 

Cursos Sigla 

Alunos 

matricula

dos 

Alunos 

participant

es 

Porcentage

m 

Faixa 

etária 

Licenciatura em 

Informática 
LICINFO 136 128 94,1 % 23-59 

Licenciatura em 

Química 
LICQUIM 122 120 98,4 % 22-46 

Tecnologia em 

Agroecologia 

TECNOAGR

O 
118 118 100 % 21-30 

Técnico Integrado em 

Agroecologia (EJA) 
AGROEJA 104 91 87,5 % 22-45 

Técnico Integrado em 

Agroecologia 
TECAGRO 149 138 92,6 % 14-21 

Técnico Integrado em 

Informática 
TECINFO 131 131 100 % 14-21 

Técnico Integrado em 

Meio Ambiente 

TECMAM

B 
139 139 100 % 14-21 

Técnico Subsequente 

em Manutenção e 

Suporte em 

Informática 

SUBMAN

UT 
46 24 52,1 % 20-30 

Técnico Subsequente 

em Meio ambiente 

SUBMAM

B 
67 62 92,5 % 20-30 

TOTAL 1.012 951 94% 14-59 

Fonte: Autoria própria, 2021. 
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Após ser realizada a coleta de dados, as respostas dos questionários foram planilhadas 

e tabeladas utilizando o aplicativo Microsoft Excel, para análise descritiva dos resultados, 

utilizando os valores em porcentagens. Além disso, para verificar se havia diferença nos níveis 

psicoemocionais (ansiedade, felicidade, produtividade e motivação) dos estudantes de 

diferentes cursos, foi realizada uma análise de variância com um fator (one-way ANOVA), 

utilizando o software Microsoft Excel, adotando um grau de significância α = 0,05. O curso foi 

selecionado como variável qualitativa independente, bem como os níveis das características 

psicoemocionais supracitadas foram selecionados como as variáveis dependentes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados desta pesquisa revelam que, durante a pandemia e o isolamento social, a 

saúde mental, a prática de exercícios físicos e a alimentação dos estudantes foram 

comprometidas, afetando sua qualidade de vida. Em relação aos diversos aspectos emocionais 

e comportamentais analisados, as médias encontradas para os diferentes cursos apresentaram 

certa conformidade, porém muita variação dentro de cada grupo. Para ansiedade (F[941,8] = 1,12; 

p = 0,34; Figura 1) e felicidade (F[941,8] = 1,46; p = 0,16; Figura 2), não houve diferença 

significativa entre os cursos, com médias um pouco abaixo de 3, o que revela níveis moderados 

desses fatores. Assim, é importante ressaltar que, muito embora a felicidade e a ansiedade 

estejam em níveis razoáveis, esses aspectos evidenciam um cenário em que os alunos não estão 

inteiramente felizes ou não ansiosos. 

 

 
Figura 1: Efeito da pandemia no nível de ansiedade dos alunos (N = 951). Os valores indicam média ± DP. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 
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Figura 2: Efeito da pandemia no nível de felicidade dos alunos (N = 951). Os valores indicam média ± DP. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

No tocante à produtividade (F[941,8] = 1,55; p = 0,13; Figura 3) e motivação com os 

estudos (F[941,8] = 1,82; p = 0,06; Figura 4), tampouco houve diferença significativa entre os 

cursos, porém os níveis desses aspectos foram mais baixos, próximos a 2, revelando baixa 

produtividade e motivação generalizada em todos os cursos. A falta de um contato frequente 

com as aulas e os estudos, devido à interrupção do calendário acadêmico, pode ter contribuído 

para essa morosidade quanto aos estudos. Segundo Gundim et al. (2021), em virtude do cenário 

de incerteza, medo e não realização de atividades estudantis por parte da instituição e pela 

interrupção repentina do cotidiano e sua continuidade, muitos estudantes vêm apresentando 

comprometimentos em seu estado psíquico. Nessa perspectiva, a pandemia trouxe efeitos 

negativos na saúde mental, como aumento de estresse, ansiedade e transtornos, e uma queda na 

felicidade não apenas em estudantes, mas na população como um todo. 
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Figura 3: Efeito da pandemia no nível de produtividade dos alunos (N = 951). Os valores indicam média ± DP. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

 
Figura 4: Efeito da pandemia no nível de motivação com os estudos (N = 951). Os valores indicam média ± DP. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 
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Diante desses resultados, a presente pesquisa reafirma a importância desse diagnóstico 

situacional dos estudantes para que futuras ações de ordem pedagógica sejam planejadas de 

maneira satisfatória, de acordo com as condições emocionais e psicológicas dos discentes. 

Esses aspectos relativos à qualidade de vida mental também precisam ser considerados no 
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discentes, uma vez que todos esses fatores interferem diretamente no processo educativo 

(CLEMENTINO, 2015). Esse cuidado com os estudantes é fundamental para que os objetivos 

da aprendizagem sejam alcançados, por meio de metodologias e estratégias didáticas adaptadas 

às necessidades educacionais e interesses do aluno nessa nova conjuntura (FAIM, 2018). 

Outros questionamentos abordados no estudo foram a prática de exercícios na pandemia 

e a alimentação. Os resultados mostraram que 520 estudantes (54,7%) realizavam algum 

exercício físico antes do começo da pandemia, enquanto 431 estudantes (45,3%) responderam 

que não praticavam. Quanto à alimentação, 542 alunos (57%) consideram que possuíam uma 

alimentação saudável e 409 (43%) informaram que se alimentavam de maneira desequilibrada 

(dados não apresentados). Todavia, durante o período de isolamento social, houve uma 

mudança no cotidiano dos discentes, levando a 546 alunos (57,4%) a não praticarem qualquer 

atividade física e 252 (26,5%) a diminuírem a frequência de exercícios físicos (Figura 5). 

Quanto à alimentação, aproximadamente metade dos participantes desta pesquisa afirmaram 

terem mantido os mesmos hábitos alimentares, contudo 371 deles (39%) revelaram estarem se 

alimentando de maneira menos saudável (Figura 6). 

As atividades físicas fazem parte do cotidiano de muitos estudantes de ensino básico e, 

além disso, essas práticas são motores de interação social e de manutenção da saúde. Apesar 

das restrições, estudos apontam que é recomendada a prática de exercícios em casa, por meio 

de uso de materiais e técnicas que estão ao alcance individual (BRASIL, 2020). A soma dessa 

eficaz forma de exercitar-se com o tempo ocioso pode ser o motivo de 113 alunos (11,9%) 

estarem praticando mais exercícios que antes da pandemia. De acordo com Raiol (2020), essa 

conduta saudável, de médio a longo prazo, serve como controle de doenças mentais, como 

estresse, medo e ansiedade. Portanto, os resultados deste estudo evidenciam a necessidade de 

as instituições de ensino incentivarem a prática de exercícios em casa na mesma intensidade 

em que promovem a atividade intelectual, pois essa movimentação corporal é saudável e traz 

benefícios de cunho emocional e mental, facilitando o processo de aprendizagem. 
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Figura 5: Prática de exercícios físicos durante a pandemia pelos estudantes do IFRN/IP (N = 951). 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

 

 
Figura 6: Alimentação dos alunos do IFRN/IP durante a pandemia (N = 951). 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

No tocante à alimentação, os resultados desta pesquisa estão em consonância com dados 

observados em outros estudos. Tomando como base uma análise da tendência de consumo 

alimentar na Itália durante o primeiro período da pandemia de COVID-19 e o mesmo período 

do ano anterior, foi constatado um aumento no consumo de massas, farinhas, ovos, leite 
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pasteurizado e congelados, e uma redução no consumo de alimentos in natura, como vegetais 

e frutas (BRACALE; VACCARO, 2020). 

O debate acerca da segurança alimentar e nutricional e do autocuidado tomam destaque 

no período de pandemia devido às diversas complicações da COVID-19 em pacientes 

infectados que apresentam fatores de risco, tais como obesidade e outras doenças crônicas 

(ESTRELA et al., 2020). Outrossim, estudos apontam que o isolamento social forçado 

associado às dificuldades socioeconômicas e a saúde mental comprometida da população 

podem levar a uma piora nos níveis de obesidade e comorbidades relacionadas 

(CLEMMENSEN; PETERSEN; SØRENSEN, 2020). 

Sob outra ótica, diferentes formas de má nutrição podem ser intensificadas em um 

contexto de emergência sanitária. Segundo o IBGE, em 2018, 25,3% da população brasileira 

vivia em situação de pobreza/extrema pobreza, sendo que sua vulnerabilidade é ampliada com 

a pandemia, podendo trazer consequências nas condições psicológicas e emocionais da 

população, afetando negativamente os hábitos alimentares (DURÃES et al., 2021). Isso 

acontece tendo em vista que o isolamento social e a instabilidade financeira podem reduzir 

ainda mais o acesso a alimentos, assim, medidas voltadas para a proteção social e a promoção 

da segurança alimentar e nutricional devem ser intensificadas (JAIME, 2020). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo evidenciou como aspectos comportamentais e de saúde mental, como 

produtividade e motivação para os estudos, além da prática de exercícios físicos e hábitos 

alimentares foram impactados negativamente em poucos meses após o início da pandemia, nos 

alunos da instituição federal de ensino investigada. Esse comprometimento na qualidade de 

vida dos estudantes, a longo prazo, pode agravar ainda mais a saúde física e psicológica desses 

estudantes, podendo interferir no processo de aprendizagem durante a adoção das aulas remotas. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa reforça a grande necessidade de as escolas se 

preocuparem com os aspectos psicoemocionais dos estudantes no planejamento de suas aulas, 

bem como investirem em estratégias que incentivem a adoção de hábitos de vida saudáveis e 

que promovam bem-estar e autocuidado. Conhecer a realidade do aluno é o primeiro passo a 

ser tomado para auxiliar a traçar metas de intervenção pedagógica. Ações como as desta 
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pesquisa são fundamentais para diminuir as grandes desigualdades existentes no sistema 

educacional, contribuindo, assim, para a efetivação de uma educação mais igualitária. 
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Resumo 

O artigo busca analisar as condições e a espacialidade do atendimento à gestante no Rio Grande do Norte, mais 

especificamente daquelas residentes na 8ª Região de Saúde (Assu). Nosso objetivo é, com base nos dados coletados 

na plataforma do DATASUS, compreender como se distribuem os serviços de saúde voltados para o ciclo 

gravídico-puerperal. A coleta, mapeamento e análise dos dados secundários também foram complementados por 

entrevistas (remotas) de gestantes e mães da 8ª região de saúde com o fito de abarcar outras questões que não 

podem ser reduzidas ao processo biológico da reprodução. A pesquisa demonstrou um descompasso entre a 

realidade de assistência à saúde do Estado do Rio Grande do Norte e as diretrizes do Sistema Único de Saúde, que 

recomendam a regionalização como estratégia orientadora do processo de descentralização dos serviços de saúde. 

No caso da 8ª Região de Saúde, isso significou uma redução da oferta de atendimento à gestante de risco habitual 

também em escala regional. 

 

Palavras-chave: Saúde das mulheres; Rede de atenção obstétrica; Rio Grande do Norte; Regiões de Saúde. 

  

 
Resumen 

El artículo busca analizar las condiciones y espacialidad de la atención a las mujeres embarazadas en Rio Grande 

do Norte, más específicamente a las residentes en la VIII Región de Salud (Assú). Nuestro objetivo es, a partir de 

los datos recopilados en la plataforma DATASUS, comprender cómo se distribuyen los servicios de salud dirigidos 

al ciclo embarazo-puerperal. La recolección, mapeo y análisis de datos secundarios también se complementaron 

con entrevistas (remotas) a gestantes y madres de la 8ª Región Sanitaria con el fin de cubrir otros temas que no 

pueden reducirse al proceso biológico de reproducción. La investigación mostró un desajuste entre la realidad de 

la atención de salud en el estado de Rio Grande do Norte y los lineamientos del Sistema Único de Salud, que 

recomiendan la regionalización como estrategia rectora del proceso de descentralización de los servicios de salud. 

475 



 
 

 

En el caso de la VIII Región de Salud, esto significó una reducción en la oferta de atención a las gestantes en 

riesgo, también a escala regional. 

 

Palabras Clave: Salud de la mujer; Red de atención obstétrica; Río Grande del Norte; Regiones sanitarias. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A situação de saúde é impactada por múltiplos aspectos, como a relação com o meio 

ambiente, a alimentação, as condições de trabalho, a moradia, o lazer e a renda. As condições 

socioeconômicas são determinantes fundamentais da saúde de homens e mulheres, uma vez que 

a pobreza está associada a piores resultados de saúde. Contudo, a situação das mulheres é ainda 

mais grave. No Brasil, segundo os dados do Censo Demográfico do IBGE (PNUD, 2013), as 

mulheres constituem 71% da parcela mais pobre da população, ou seja, aquela que recebe até 

um quarto de salário-mínimo. Elas são, portanto, mais afetadas pelos problemas associados à 

pobreza. 

Embora o princípio da integralidade reconheça que as políticas de saúde das mulheres 

não devem ser centradas na saúde sexual e reprodutiva – abarcando outras temáticas que fazem 

parte do cotidiano das mulheres, como o crescimento da participação feminina no mercado de 

trabalho e em espaços ditos masculinos ou a violência doméstica (SOUTO, 2008) –, cumpre 

ressaltar que mesmo no âmbito da saúde sexual e reprodutiva, há um longo caminho pela frente 

para assegurar às mulheres a atenção integral à saúde. O relatório sobre a Situação da População 

Mundial (UNFPA, 2019), por exemplo, enfatiza que os direitos sexuais e reprodutivos da 

mulher não podem ser conquistados plenamente em situações de precariedade e 

vulnerabilidade. 

Neste texto, buscaremos analisar as condições e a espacialidade do atendimento à 

gestante no Rio Grande do Norte, a partir dos dados disponíveis sobre a mortalidade materna, 

pré-natal, nascidos vivos por local de residência e local de ocorrência e tipo de parto. Nosso 

objetivo é compreender como se distribuem os serviços de saúde voltados para o ciclo 

gravídico-puerperal para, assim, entender as dificuldades encontradas por mulheres do interior 

do Estado, mais especificamente daquelas residentes na 8ª Região de Saúde (Assu). 

A pesquisa faz parte de um projeto mais amplo, intitulado “Indicadores sociais de saúde 

e trajetórias assistenciais de mulheres da 8ª região de saúde/RN (Assú)”, realizado com alunos 

do Ensino Médio do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
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(IFRN). O projeto visa produzir materiais para o ensino e para a divulgação científica sobre as 

condições de saúde das mulheres da referida Região de Saúde, a partir de pesquisas realizadas 

pelos alunos sob orientação (e com a colaboração) de professores do instituto. 

Do ponto de vista pedagógico e formativo, o tema da saúde das mulheres não pertence 

a um campo específico disciplinar e pode atravessar os debates de todas as áreas de 

conhecimento e disciplinas escolares. Nesse sentido, o projeto trata de um tema de grande 

interesse para os alunos e alunas do Ensino Médio, e demanda dos discentes envolvidos com a 

pesquisa a mobilização de conhecimentos de diferentes áreas (como matemática, biologia, 

geografia, história e sociologia, dentre outras) para refletir sobre sua realidade social e produzir 

conhecimento científico sobre o seu espaço de vivência, contribuindo para despertar o interesse 

pela pesquisa científica e formar novos pesquisadores. 

  

2 METODOLOGIA 

 

Na primeira parte da pesquisa, o enfoque foi dado à coleta, tratamento, interpretação e 

mapeamento de dados quantitativos que exprimem um determinado problema social, obtidos, 

em números absolutos, na plataforma do DATASUS a partir do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos – SINASC e do Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. 

Sendo assim, o primeiro passo foi recolher dados expressos em números absolutos e 

trabalhá-los estatisticamente para apresentá-los de acordo com os indicadores escolhidos com 

base na literatura consultada. Nesse sentido, a caracterização das condições referentes à saúde 

sexual e reprodutiva das mulheres foi realizada a partir da análise dos seguintes indicadores: a) 

mortalidade materna (com causa obstétrica direta e indireta); b) atendimento pré-natal; c) 

número de partos em relação ao local de residência da mãe; d) número de partos segundo o 

local de ocorrência; e) tipo de parto. 

A coleta, mapeamento e análise dos dados secundários também foram complementados 

por entrevistas (remotas) de gestantes e mães da 8ª região de saúde com o fito de abarcar outras 

questões que não podem ser reduzidas ao processo biológico da reprodução. Assim, a 

abordagem estatística e populacional foi enriquecida com os relatos dos sujeitos sobre sua 

experiência, permitindo, ainda, analisar as trajetórias de acesso aos serviços de saúde das 
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mulheres entrevistadas. Com isso, aspectos relacionados às dimensões sociais, culturais, 

psicológicas e afetivas puderam receber a devida atenção na formulação do diagnóstico. 

Com o fito de complementar a abordagem quantitativa foi elaborado um roteiro de 

entrevista e realizadas 10 entrevistas pelo Google Meet. O método utilizado nestas entrevistas 

foi por pautas, uma vez que, segundo Gil (2008), ela apresenta certo grau de estruturação, já 

que se guia por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador explora no decorrer da 

entrevista. Tais entrevistas cumprem um objetivo importante: contextualizar e humanizar os 

dados secundários coletados, trazendo as experiências individuais de mulheres para 

compreender como o processo de gestação, parto e puerpério foi vivenciado efetivamente por 

cada uma delas. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Brasil continua a conviver com taxas de mortalidade materna bastante superiores 

àquelas que constam como objetivo na Agenda 2030, que estipula um máximo de 30 óbitos por 

100 mil nascidos vivos. No Brasil, entre 2009 e 2019, a Razão de Mortalidade Materna (RMM) 

passou de 64 óbitos por 100 mil nascidos vivos para 55, e no Nordeste, caiu de 72 para 59, ao 

passo que, no Rio Grande do Norte, houve uma forte oscilação entre os anos estudados, sendo 

difícil reconhecer um padrão de crescimento ou diminuição, embora a média da RMM do 

período no Estado (61 por 100 mil nascidos vivos) seja superior à RMM do Brasil (58 por 100 

mil nascidos vivos) e inferior à do Nordeste (68 por 100 mil) (DATASUS/ SINASC).  

Mais de 60% dos óbitos maternos, no entanto, são associados a causas obstétricas diretas 

(ÁFIO et al., 2014; SOUZA, 2016), isto é, associados a complicações obstétricas que ocorrem 

durante a gravidez, parto ou puerpério, seja por causa de intervenções, omissões ou mesmo 

tratamento incorreto. As mortes maternas por causa obstétrica direta são mais evitáveis e são 

comumente associadas a não realização de pré-natal ou à má qualidade do mesmo. Contudo, se 

olharmos os números referentes à soma dos números de pré-natal “adequado” e “mais que 

adequado”, vemos que entre 2015 e 2019, esse número passou de 59% para cerca de 70% 

(Figura 1).  
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Figura 1 

Fonte:Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 

Elaboração: Marylya Dayany Morais Medeiros Dias 

Em outras palavras, mesmo com a expansão do atendimento pré-natal, não ocorreu um 

declínio da mortalidade materna, como era de se esperar. Talvez porque o aumento da 

assistência não tenha sido acompanhado pela melhoria do atendimento, capaz de identificar 

precocemente problemas que podem surgir no momento do parto e/ou posteriormente. Como 

destaca o documento da OMS (2011), a maioria dos óbitos maternos ocorre durante ou pouco 

depois do parto, mesmo que grande parte deles possa ser evitada com a assistência de 

profissionais de saúde qualificados, equipamentos e medicamentos adequados para prevenir ou 

administrar complicações.  

Com o intuito de racionalizar a distribuição dos partos no território nacional e melhorar 

a assistência à saúde, as Diretrizes do Sistema Único de Saúde recomendam a regionalização 

como estratégia orientadora do processo de descentralização dos serviços de saúde e de 

pactuação entre gestores (BRASIL, 2006; SANTOS et al., 2011). Deve assegurar, contudo, o 

que prevê a Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007, em relação ao direito da gestante ao 

conhecimento e vinculação à maternidade onde receberá assistência. Para isso, cada Região de 

Saúde deve estar organizada no sentido de atender às necessidades da atenção básica e parte da 

média complexidade, sendo a alta complexidade atendida no âmbito macrorregional. 
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No âmbito da rede de atenção obstétrica, o município é responsável por garantir 

assistência pré-natal e atendimento ao parto de risco habitual, visto que, preferencialmente, as 

gestantes devem ter a possibilidade de parir em local próximo de sua residência de modo a 

permitir o acompanhamento de familiares e amigos, bem como evitar os riscos associados aos 

deslocamentos para locais distantes (BRASIL, 2007). No caso de gestantes de alto risco, estas 

devem ser encaminhadas às unidades de alta complexidade que fornecem serviços 

especializados. 

Não obstante, a descentralização da assistência ao parto ocorre no Brasil de forma ainda 

pouco efetiva, levando a uma verdadeira peregrinação de mulheres à procura de um local para 

a realização do parto (ROHR et al, 2016; CUNHA et al., 2010). Como demonstrou Viellas et 

al. (2014), tal peregrinação ocorre com mais frequência entre mulheres residentes na Região 

Nordeste do país. No interior do RN, muitas mulheres se deslocam para mais de uma cidade 

em busca de atendimento, como relata uma entrevistada, moradora de Arará, no município de 

Ipanguaçu:  

 

Eu tinha um médico particular em Macau e ia ter meu filho em Natal, só que quando 

foi para eu ter o meu filho, o médico entrou de férias. Então, na hora do parto, eu tive 

que procurar outro médico. Mas quando eu fui para Assú não tive assistência porque 

não tinha anestesista. Então eu tive que ser encaminhada para Mossoró (Entrevista 

com Michele Silva realizada no dia 20/04/2021). 

 

Vale mencionar que a responsabilidade sobre a gestante de risco habitual é municipal, 

posto que o financiamento para a realização dos partos, proveniente do Ministério da Saúde, se 

destina à cidade de origem da gestante. A gestão local, contudo, em consonância com a 

pactuação entre os municípios, pode decidir transferir o recurso para a cidade que será 

referência em obstetrícia (RIO GRANDE DO NORTE, 2019).  

No caso do Rio Grande do Norte, a rede de atenção obstétrica também deve levar em 

conta a existência de muitos municípios pequenos no interior do Estado que apresentam menos 

de 300 partos por ano, o que, segundo critérios internacionais, não justifica, tanto do ponto de 

vista financeiro quanto operacional, a existência desses serviços no município (a não ser 

naqueles municípios nos quais o acesso é muito difícil) (SCHRAMM et al., 2002; ROHR et al., 

2016).  

Os mapas abaixo (Figuras 2, 3 e 4) mostram a relação entre os nascidos vivos por local 

de residência e os nascidos vivos por local de ocorrência em 2008, 2013 e 2018. Os municípios 
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em vermelho e laranja são aqueles que apresentaram uma porcentagem inferior a 70%, o que 

significa que não atendem a todas as parturientes residentes no município, mesmo considerando 

o parâmetro de 10-15% de gestantes de alto risco (ROHR et al., 2016). Já aqueles em tons de 

azul representam os municípios que apresentaram uma porcentagem superior a 100% e, 

portanto, possuem um número superior de nascidos vivos por local de ocorrência do que por 

local de residência. Assim, os mapas mostram, em cada ano, os municípios receptores de 

parturientes e aqueles em que as parturientes residentes tendem a buscar assistência em outros 

municípios. 

Figura 2 

Elaboração cartográfica: Raila Mariz Faria 
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Figura 3 

Elaboração cartográfica: Raila Mariz Faria 

 

 
Figura 4 

Elaboração cartográfica: Raila Mariz Faria 
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Portanto, a partir da análise dos dados entre 2008 e 2018, observamos um processo de 

concentração dos partos em cada vez menos municípios, fazendo aumentar a necessidade de 

deslocamento das parturientes para outros municípios, mesmo nos casos em que a transferência 

de gestantes por risco habitual não se justifica, tendo em vista que o município apresenta mais 

de 300 partos por ano. Com isso, o vínculo entre as gestantes e o local onde será realizado o 

parto fica secundarizado. Tal vínculo é de fundamental importância para a experiência da 

parturiente, como assinala uma entrevistada, moradora de Itajá (município da 8ª Região de 

Saúde/RN):   

 

É totalmente diferente você ser assistido na sua cidade onde você conhece todo aquele 

público ali da saúde, pra você ir pra um lugar fora, Mossoró ou Assú, onde você não 

conhece ninguém, porque nós mulheres temos a tendência de se sentir acolhidas por 

aquelas pessoas que a gente conhece. [...] Se você não conhece ninguém no hospital, 

você se sente desprotegida e com medo: “Será que vão me atender?” “Será que vão 

ter cuidado?” “E se acontecer alguma complicação será que vão se importar comigo?”. 

Porque a gente tende muito a pensar dessa forma: “Eu não conheço ninguém, será que 

vou encontrar pessoas legais?” “Será que vai cuidar de mim como fulaninho que eu 

conheço?” “E se fosse aqui eu teria esse atendimento diferente por ter já um convívio, 

por conhecer as pessoas?” Realmente isso seria o ideal durante todo o processo da 

nossa comunidade. (Entrevista com Francine Vera, realizada no dia 06/03/2021). 

 

Somado a isso, se olharmos a relação entre o número de partos por residência da mãe e 

de partos por local de ocorrência por Região de Saúde (Figuras 5, 6 e 7), observamos que 

diversas regiões de saúde, especialmente aquelas do interior do Estado, vêm reduzindo sua 

capacidade de atender às gestantes na hora do parto, o que quer dizer que o processo de 

centralização do atendimento ao parto ocorre também no âmbito regional. As regiões de saúde 

de João Câmara (3a Região de Saúde), Caicó (4a Região de Saúde) e Açu (8a Região de Saúde), 

por exemplo, reduziram significativamente sua capacidade de atender aos partos. A Região de 

Saúde de João Câmara realizou, em 2008, 58,29% do número de partos em relação aos nascidos 

de mulheres residentes na referida região e, em 2018, passou a atender 26,4% desses partos. A 

Região de Saúde de Caicó saiu de 98,34%, em 2008, para 73,09% em 2018. E a 8a Região de 

Saúde (Assu) saiu de 72,52% para 40,28%.  
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Figura 5 

Elaboração cartográfica: Raila Mariz Faria 

 

 
Figura 6 

Elaboração cartográfica: Raila Mariz Faria 
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Figura 7 

Elaboração cartográfica: Raila Mariz Faria 

  

Como vem sendo ressaltado na literatura sobre o tema (ROHR et al., 2016; SANTOS et 

al., 2011), é possível que uma parcela significativa das gestantes de risco habitual esteja sendo 

encaminhada para serviços de alta complexidade. Um dos motivos para isso pode estar 

associado ao forte aumento dos partos cesáreos nos últimos anos. Segundo os dados disponíveis 

no DATASUS, no ano de 2000, a proporção de nascidos vivos por cesariana foi de 

aproximadamente 27%, e em 2019 chegou a 62%. O documento “Declaração da OMS sobre 

taxas de cesáreas”, todavia, estabelece como diretriz uma taxa de 12% a 15% de cesarianas 

(OMS, 2015). 

Em 2019, por meio da Portaria-Sei nº 1561, a Secretaria de Saúde Pública/RN instituiu 

a Central de Acesso às Urgências em Obstetrícia, que normatiza o fluxo de pacientes obstétricas 

e ginecológicas entre os hospitais municipais, estaduais e federais de referência das regiões de 

saúde e as unidades de saúde solicitantes. O objetivo é nortear os municípios e os hospitais 

municipais e regionais dentro da Rede Cegonha.  

No entanto, no caso da 8ª Região de Saúde, o documento prevê um mesmo hospital, 

localizado fora da região, como referência tanto para as gestantes de risco habitual quanto para 

as gestantes de alto risco: o Hospital Almeida Castro (Mossoró), ajudando a institucionalizar a 
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centralização do serviço de atendimento ao parto e em dissonância com as diretrizes do SUS, 

que preconizam a descentralização do atendimento à gestante de risco habitual. Outrossim, 

embora o documento estabeleça que as remoções obstétricas e ginecológicas para as unidades 

de referência sejam realizadas por ambulâncias do município de residência da parturiente ou, 

se necessário, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), nada está previsto 

em relação ao retorno da paciente, fazendo com que a responsabilidade e os custos do transporte 

recaiam sobre a própria paciente e seus acompanhantes. Como relata uma entrevistada, 

moradora de Ipanguaçu, que havia realizado uma cesariana no hospital de Mossoró: 

 

Eu aluguei um carro e vim. Foi uma experiência muito ruim. A pessoa cirurgiada vir 

de carro sentada. Foi uma das experiências horríveis. Foi quase duas horas de viagem 

porque as condições da estrada foi muito ruim. [...] Vieram no carro eu, o bebê, 

Genilda (uma amiga), meu esposo e minha cunhada. [...] Tivemos que parar porque 

eu tive que me ajeitar e tal. Eu tive que mudar de canto porque atrás tava ruim e eu 

tive que ir para a frente. Foi bem turbulenta a viagem (Entrevista com Micheli Silva 

realizada no dia 20/04/2021). 

 

Considerando que as regiões de saúde, no âmbito da rede de atenção obstétrica, 

deveriam assegurar resolutividade às necessidades de atendimento às gestantes de risco habitual 

dos municípios que a compõem, há um claro descompasso entre a realidade de assistência à 

saúde do Estado do Rio Grande do Norte e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. A desigual 

distribuição da infraestrutura e dos recursos humanos na saúde do Estado permanece um entrave 

para a compatibilização entre a política de regionalização e a realidade da assistência à saúde 

nos municípios (DANTAS e FEITOSA, 2013), especialmente considerando que a transferência 

de mulheres de risco habitual para outra unidade no mesmo nível de complexidade ocorre 

quando há falta de equipamentos ou equipe incompleta. Tal situação tende a resultar na 

subutilização de leitos obstétricos de risco habitual (acarretando gastos públicos com a 

manutenção de serviços) em certos municípios, enquanto, noutros, há a superlotação de leitos, 

além de contribuir com a peregrinação de mulheres em busca de atendimento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Os resultados preliminares da pesquisa mostram a necessidade de investimentos 

públicos em equipamentos e recursos humanos nos municípios-sede de regiões de saúde do 
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interior do Estado. Na 8ª Região (Assu), a tendência do poder público tem sido a de orientar o 

encaminhamento das gestantes de risco habitual para um hospital fora da região de saúde, ao 

invés de garantir os recursos necessários para que o Hospital de referência regional (localizado 

em Assu) pudesse garantir um atendimento de qualidade para essas gestantes. 

Infelizmente, o descompasso entre a realidade e as diretrizes do SUS não se resume à 

dificuldade de receber atendimento ao parto na região de saúde da parturiente. O desrespeito ao 

direito (previsto em lei) da mulher de ter o acompanhante de sua escolha também é frequente, 

sendo o pai impedido de entrar na sala de parto por ser homem ou mesmo acompanhantes 

femininas tendo sua entrada barrada devido às roupas que estão vestindo, como demonstram os 

relatos das entrevistadas. 

Como destaca Mantamala (1995), o princípio da integralidade, que rege o SUS, deve 

buscar superar o enfoque biologicista e medicalizador hegemônico nos serviços de saúde, 

abarcando não apenas as questões biológicas, mas também as sociais, psicológicas, afetivas, 

culturais e ambientais. Assim, o conceito de atenção humanizada (bem como o de parto 

humanizado) figura como um aspecto importante da integralidade, visando o estabelecimento 

de relações entre sujeitos, isto é, respeitando o papel central da usuária do sistema de saúde nos 

processos de decisão sobre o seu corpo. 

Tendo em vista que a integração de serviços na região, segundo Santos (2017), é 

fundamental para garantir a integralidade da saúde a partir de uma rede regionalizada e 

hierarquizada, cumpre repensar os serviços e o atendimento ao parto no Rio Grande do Norte, 

especialmente, nos municípios do interior do Estado, de modo a viabilizar uma integração 

racional e equitativa das ações e serviços, otimizando recursos humanos e tecnológicos, de 

acordo com as demandas de um determinado contexto sociossanitário (VIANA et al., 2015) 

sem, com isso, ignorar as demandas (e direitos) das mulheres e sua experiência pessoal. 

Agradecemos aos membros do projeto “Indicadores sociais de saúde e trajetórias 

assistenciais de mulheres da 8ª região de saúde/RN (Assú)”, especialmente à professora 

Monalisa Porto Araújo, à professora Natália Maximo e Melo e às estudantes Raysla Raquel 

Dias Guilherme e Ana Letícia Ramalho de Andrade. 
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Resumo 

OBJETIVO: Avaliar condições de caldo de cana-de-açúcar comercializado no alto oeste potiguar MÉTODO: 

Durante o período de um ano foi conduzida pesquisa na zona rural do município de Marcelino Vieira, Rio Grande 

do Norte (RN), em 100% (3/3) dos engenhos de moagem de cana-de-açúcar ativos na área de estudo. Considerada 

uma das principais atividade econômica local. RESULTADO: É possível identificar que os riscos de 

contaminação de caldo de cana-de-açúcar tem um crescimento significativo quando associado às condições 

higiênico-sanitário CONCLUSÃO: Com isso considera-se que se faz necessário a aplicabilidade de políticas 

públicas de saúde que possam contribuir para as ações de prevenção, promoção da saúde e controle da doença, 

além da necessidade de disseminar o conhecimento das mais diversas formas de transmissão da doença e os seus 

riscos, tornando assim em evidência a necessidade de uma abordagem multiprofissional, permitindo que a temática 

permeia por outras áreas de atuação profissional de forma contínua. 

 

Palavras chave: Caldo de cana, Risco, contaminação 

 
 
Abstract 

OBJECTIVE: To evaluate the conditions of sugarcane juice commercialized in the high west of the state of Rio 

Grande do Norte. METHOD: During a period of one year, a survey was conducted in the rural area of the 

municipality of Marcelino Vieira, Rio Grande do Norte (RN), in 100% (3/3) of the sugarcane mills active in the 

study area. Considered one of the main local economic activities. RESULT: It is possible to identify that the risks 

of contamination of sugarcane juice has a significant growth when associated with hygienic-sanitary conditions. 

CONCLUSION: With this, it is considered that applicability is necessary of public health policies that can 

contribute to prevention, health promotion and disease control actions, in addition to the need to disseminate 
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knowledge of the most diverse forms of disease transmission and its risks, thus highlighting the need for a 

multidisciplinary approach, allowing the theme to permeate other areas of professional performance continuously. 
 

Keywords: Sugarcane broth, Scratches, contamination 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Popularmente conhecido como garapa o caldo de cana, é considerada uma bebida 

energética com 18,2% de sacarose e bastante consumida de modo tradicional em feiras livres 

(TROMBETE et al., 2019). Entretanto, a possibilidade de contaminação parasitária e 

manipulação de forma inadequada pode ocasionar problemas sérios de saúde pública. 

Dependendo da localização e hábitos alimentares, alguns alimentos têm apresentado 

uma maior vulnerabilidade à contaminação parasitária como é o caso da infecção por via oral 

pelo T. cruzi alterando a principal forma de transmissão (FILIGHEDDU et al., 2017). No Brasil 

o destaque foi para o caldo da cana-de-açúcar e polpa do açaí (FRANCO-PAREDES et al., 

2020); Guiana Francesa em sucos de bacaba (Oenocarpus bacaba) (BLANCHET et al, 2014) 

e laranja (Citrus sinensis) (HERNÁNDEZ et al, 2009) e na Venezuela em suco de goiaba 

(Psidium guajava) (DE NOYA et al., 2009). Fato que ocasionou o aumento expressivo dos 

casos orais e desenvolvimento da fase aguda da patologia (FRANCO-PAREDES et al., 2020).  

A Organização Mundial de Saúde caracteriza a patologia como uma doença 

negligenciada e destaca a vulnerabilidade social em que os portadores em estado crônico se 

encontram (OLIVEIRA, 2005). Considerada endêmica em 21 países e atinge em média 6 

milhões de pessoas e 30 mil ao ano envolvendo todas as vias de transmissão causando 6 mil 

mortes anualmente (OPAS, 2020).  

A resolução de nº 218, de 29 de julho de 2005 dispõe sobre o Regulamento Técnico de 

Procedimentos Higiênico-Sanitários para Manipulação de Alimentos e Bebidas preparados com 

vegetais dispõe sobre as boas práticas de manipulação para higiene dos equipamentos utilizados 

na moagem, com objetivo de reduzir a contaminação acidental por vetores (BRASIL, 2005).  

Existem fatores que potencializam o risco de contaminação do caldo durante o seu 

processamento, com ênfase ao ambiente onde são armazenadas as canas-de-açúcar favorecendo 

a exposição aos vetores e outros contaminantes e possibilidade de serem triturados junto a 

moagem (TROMBETE et al., 2019). Fato que causa preocupação das autoridades sanitárias em 
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relação à produção, processamento e comercialização desses alimento e os impactos na saúde 

pública (FERREIRA et al., 2018). 

 Com isso FRANCO-PAREDES et al (2020) aponta ao concluir o seu estudo a 

necessidade dos agentes de turismo alertar os seus clientes com destino a regiões de risco, sobre 

as contaminação alimentar. O autor ainda destaca a importância de alguns processos de 

produção de alimentos nas áreas citadas, como é o caso da pasteurização ou até mesmo realizar 

o procedimento de ferver a água na produção de bebidas. 

Em 2016 a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte (SESAP-

RN), realizou uma investigação nos municípios de Alexandria, Marcelino Vieira, Pilões e 

Tenente Ananias, com intuito de confirmar e notificar casos associados a um surto da doença 

de Chagas. Segundo a SESAP-RN os casos estariam relacionados principalmente com a 

ingestão do caldo de cana-de-açúcar nos períodos de moagem na região supracitada tornando-

as áreas de risco (SESAP/RN, 2016). 

Em relação a via de transmissão, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério 

da Saúde foi possível identificar que os índices vem aumentando de 129 casos (2012) para 298 

(2016) por infecção via oral (BRASIL, 2019). O que configura um problema de saúde pública 

e uma indicação da principal forma atual de transmissão (MENEZES et al., 2019). 

 Com isso, o estudo tem como principal objetivo identificar os risco de contaminação 

em caldo de cana-de-açúcar. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Área do estudo 

Durante o período de um ano foi conduzida pesquisa na zona rural do município de 

Marcelino Vieira, Rio Grande do Norte (RN) Apresenta área territorial que abrange 

aproximadamente 345.711 km², onde residem, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (2010), 8.265 habitantes. Seu relevo varia entre 200 e 400 metros 

acima do nível do mar e o seu clima é o semiárido com precipitações pluviométricas anuais de 

777,3 mm,  com vegetação de Caatinga hiperxerófila. A busca aconteceu em 100% (3/3) dos 

engenhos de moagem de cana-de-açúcar ativos na área de estudo. Considerada uma das 

principais atividade econômica local.   
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2.2 Análises do caldo de cana-de-açúcar 

As amostras foram coletadas em frascos estéreis, identificados e acondicionado em 

caixas isotérmicas, sendo encaminhadas para análise no Laboratório de Biotecnologia Aplicada 

a Doenças Infecto-Parasitárias da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA. 

As análises do caldo de cana foram realizadas durante o período de moagem da cana-

de-açúcar onde coletou-se 05 amostras por engenho totalizando 15 caldos pesquisados. Foram 

realizadas para cada amostra duas análises. 

 A primeira realizada pelo método de sedimentação espontânea convencional 12 onde 

200ml do caldo, foi homogeneizado com 50ml de água destilada, tamisado e disposto em cálices 

para sedimentação.  

O segundo foi realizado de acordo com metodologia de Pinto e colaboradores (1990) 

onde mediu-se 2,0 ml do caldo que foram transferidos para tubos de falcon e posteriormente 

centrifugados (1500 rpm/3 minutos). Com o sedimento foi realizado esfregaço, que foram 

fixado em metanol por 3 minutos e corado com Giemsa por 30 minutos com posterior 

visualização em microscópio. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a realização do diagnóstico do caldo de cana-de-açúcar foi possível identificar 

negativas para t. Cruzi, porém apresentando em 33,3% (5/15) a presença de sujidades 

(microplásticos). 

No estado do Rio Grande do Norte pesquisas com caldo de cana diagnosticou em 100% 

das amostras contaminadas apresentando coliformes totais e 40% de Salmonella. Entretanto 

com ausência de pesquisas quanto ao protozoário T. cruzi (CARVALHO et al., 2016)  

Dentre as situações de vulnerabilidade encontradas para contaminação alimentar 

destacaram-se as condições higiênico-sanitário dos ambientes de produção como a ausência de 

equipamentos de proteção individuais e manipulação do dinheiro e alimento ao mesmo tempo.  

Com isso surge uma preocupação por meio das autoridades de que forma pode estar 

sendo produzido um alimento de qualidade buscando respeitar os aspectos sanitários, assim 
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como a preocupação com os impactos na saúde pública e de que forma minimizar a transmissão 

de doenças transmitidas por alimentos (FERREIRA et al., 2018). 

Foi possível observar que existe uma baixa qualidade higiênico-sanitária, além de 

grande precariedade de informações e procedimentos, gerando assim grandes índices de 

contaminantes presentes sendo um dos agravantes para potencializar a transmissão das doenças 

transmitidas por alimentos. 

Com isso, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), constitucionalizou os 

procedimentos para obtenção deste caldo, a fim de evitar contaminações alimentares em geral, 

propuseram e colocaram em vigência resoluções para manipulação de alimentos (BRASIL, 

2020). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo assim é possível considerar a presença de microplásticos em caldo de cana e os 

seus impactos na saúde pública, levando em consideração as doenças transmitidas por alimentos 

que vem ganhando um novo cenário, sendo necessário o desenvolvimento de políticas públicas 

que possam fortalecer a fiscalização da produção e comercialização de alimentos.  

 

5 REFERÊNCIAS 

 

BLANCHET, D. et al. First report of a family outbreak of Chagas disease in French Guiana 

and posttreatment follow-up. Infection, Genetics and Evolution, v.28, p.245–50, 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução - RDC 

n° 218, de 29 de julho de 2005. Regulamento técnico de  procedimentos higiênico - sanitários   

para   manipulação   de alimentos e bebidas preparados com vegetais. Brasília: República 

Federativa do Brasil, 2005. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br. Acesso em: 25 jun. 2020 

 

CARVALHO, C. T. et al. Análise microbiológica do caldo de cana comercializado por 

ambulantes na cidade de Natal-RN. Revista Científica da Escola da Saúde, v. 5, n. 1, p.  95-

104, 2016. 

 

DE NOYA, B. A.; MARTINEZ, J. Transmisión oral de la enfermedad de Chagas en Venezuela: 

un segundo brote escolar. Salus, v. 13, n. 2, p. 9, 2009. 

 

494 



 
 

 

FERREIRA, R. T. B. et al. Detection and genotyping of Trypanosoma cruzi from açai products 

commercialized in Rio de Janeiro and Pará, Brazil. Parasites & vectors, v. 11, n. 1, p. 233, 

2018. 

 

FILIGHEDDU, M. T. et al. Orally-transmitted Chagas disease. Medicina Clínica (English 

Edition), v. 148, n. 3, p. 125-131, 2017. 

 

FRANCO-PAREDES, C. et al. A deadly feast: Elucidating the burden of orally acquired acute 

Chagas disease in Latin America–Public health and travel medicine importance. Travel 

Medicine and Infectious Disease, p. 101565, 2020. 

 

HERNÁNDEZ, L. M.; CANO, A. N. R.; CUCUNUBÁ, Z.; ZAMBRANO, P. Brote de Chagas 

agudo en Lebrija, Santander, 2008.  Revista del Observatorio de Salud Pública de 

Santander. v.4, p. 28–36, 2009. 

 

MENEZES, L. R. et al., Epidemiological overview of chagas disease in the state of Amazonas, 

from 2004 to 2014. Revista de epidemiologia e controle de infecção. v. 9, n. 2, p. 116-121, 

2019. 

 

PINTO, A. Y. N.  et al. Doença de Chagas congênita por infecção aguda maternal por 

Trypanosoma cruzi transmitida via oral. Revista Pan-Amazônica de Saúde, v. 2, n. 1, p. 89-

94, 2011. 

 

OLIVEIRA JÚNIOR., Wilson de. Atenção integral ao paciente chagásico: uma proposta para 

o cuidar. Arquivos Brasileiros de Cardiología, v. 84, n. 1, p. 1-2, 2005. 

 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). Chagas disease. Disponível em: 

https://www.paho.org/en/topics/chagas-disease. Acesso em: 25 mar. 2021. 

 

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP-RN. 

Investigação Aponta Surto da Doença de Chagas em Municípios do RN em 2015. 2016. 

Disponível em: 

http://www.saude.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=111912&ACT=&PAGE=

&PARM=&LBL=Materia. Acesso em: 25 mar. 2021. 

 

TROMBETE, F. M. et al.. Pesquisa de matérias estranhas e avaliação físico-química de caldo-

de-cana comercializado na região de Sete Lagoas-MG. Caderno de Ciências Agrárias, v.11, 

p.1-6, 2019. 

  

495 



 
 

 

GT 06: Educação e saúde 
 

PLANTAS MEDICINAIS USADAS COMO ALTERNATIVA PARA 

TRATAMENTO DE DOR DE CABEÇA NO MUNICÍPIO DE CANDIBA-BAHIA 

 

PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS COMO ALTERNATIVAS PARA EL 

TRATAMIENTO DEL DOLOR DE CABEZA EN EL MUNICÍPIO DE CANDIBA-BA 

 

 

Geicimara Rocha Teixeira 

Discente do Mestrado em Ciências Ambientais do IF Baiano Campus Serrinha 

 

Felizarda Viana Bebé 

Professora do IF Baiano Campus Guanambi 

felizarda.bebe@ifbaiano.edu.br 

 

Queila Cruz de Souza 

Discente de Bacharelado em Engenharia Agronômica do IF Baiano Campus Guanambi 

 

Symone Costa de Castro 

Discente do Programa de Pós-graduação em Química da Unicamp.  

 

 
Resumo 

As plantas medicinais constituem uma opção viável no tratamento de enfermidades devido a sua disponibilidade, 

custo e eficiência. Fazem parte de saberes tradicionais passados de geração em geração, sendo o seu estudo, 

registro e valorização indispensáveis. Nesse sentido, o objetivo das autoras foi realizar um levantamento 

etnobotânico de plantas medicinais para o tratamento de dores de cabeça no município de Candiba - BA. Foram 

realizadas entrevistas a partir de um roteiro semiestruturado com moradores da zona rural e urbana. A amostragem 

da pesquisa partiu-se do método bola de neve, conhecido também como snowball, onde um informante chave 

indica outro para participar do estudo. Foram identificadas 170 plantas medicinais até o presente momento, das 

quais 22 foram indicadas para o uso no tratamento de dores de cabeça. Entre os entrevistados houve predominância 

de mulheres que citaram plantas para dor de cabeça, sendo a maioria dos entrevistados benzedeiras, umbandistas, 

curandeiras, dirigentes da pastoral da criança e agricultoras que cultivam hortas em seu quintal. Desta forma, foi 

possível observar que a população do município de Candiba-BA apresenta amplo conhecimento sobre plantas 

medicinais e suas formas de uso, com diversas espécies que são usuais no tratamento de dores de cabeça e são 

encontradas em quintais e hortas. Além disso, percebeu-se que os saberes estão relacionados à ocupação de cada 

pessoa entrevistada. 

 

Palavras-Chave: Fitoterapia; Conhecimento tradicional; Saúde.  

 

 
Resumen 

Las plantas medicinales son una opción viable para el tratamiento de enfermedades debido a su disponibilidad, 

costo y eficiencia. Forman parte de los conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación, y 

su estudio, registro y mejora son fundamentales. En este sentido, el objetivo de los autores fue realizar un 

relevamiento etnobotánico de plantas medicinales para el tratamiento de dolores de cabeza en la ciudad de Candiba 

- BA. Las entrevistas se realizaron a partir de un guión semiestructurado con residentes de áreas rurales y urbanas. 

El muestreo de la investigación se basó en el método de bola de nieve, también conocido como “snowball”, donde 

un informante clave indica a otro que participe en el estudio. Hasta el momento se han identificado 170 plantas 

medicinales, de las cuales 22 se han indicado para su uso en el tratamiento de los dolores de cabeza. Entre los 
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entrevistados, hubo un predominio de mujeres que mencionaron plantas para los dolores de cabeza, siendo la 

mayoría de los entrevistados practicantes de umbanda, curanderos, líderes pastorales infantiles y agricultores que 

cultivan huertas en su patio trasero. Así, se pudo observar que la población de la ciudad de Candiba-BA posee un 

amplio conocimiento sobre las plantas medicinales y sus formas de uso, con varias especies que son comunes en 

el tratamiento de dolores de cabeza y se encuentran en patios y huertas. Además, se notó que el conocimiento está 

relacionado con la ocupación de cada persona entrevistada. 

 

Palabras Clave: Fitoterapia; Conocimiento tradicional; Salud. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da civilização, as plantas ocupam lugar de destaque na vida do ser 

humano, seja na alimentação ou como recurso terapêutico. Há diversos documentos, 

monumentos e obras que revelam tal relação, como o livro chinês Pen Tsao de 2500 a.c., o 

papiro Ebers de 1550 a.c. e os livros sagrados indianos denominados Vedas. A literatura ao 

longo da história revela parte do conhecimento dos povos antigos, como as obras de Homero, 

Ilíada e Odisseia. No decurso do tempo, as pessoas buscaram compreender as propriedades 

curativas das plantas, produzindo registros que possibilitaram a passagem dos saberes às 

próximas gerações (PETROVSKA, 2012). 

O conhecimento sobre as propriedades terapêuticas das espécies vegetais é resultado de 

muitos anos de luta e experiência diante de enfermidades para as quais o ser humano buscava 

soluções (PETROVSKA, 2012). O uso de plantas pela medicina tradicional está diretamente 

relacionado à identidade cultural de uma região, e em algumas comunidades constitui o meio 

mais viável de tratamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% da 

população de países em desenvolvimento, depende de práticas tradicionais de saúde, dos quais 

85 % fazem uso de plantas ou preparados (BRASIL, 2016).  Ao mesmo tempo, a busca por 

alternativas aos medicamentos sintéticos vem crescendo e ganhando espaço. Nesse sentido, a 

valorização, o resgate e registro de tais saberes tornam-se indispensáveis, visto que a escassez 

de resultados de estudos e a falta de registros das plantas medicinais utilizadas no município de 

Candiba-BA podem levar à perda do conhecimento tradicional, de saberes e costumes 

associados ao cultivo e uso destas plantas.  

Vale ressaltar que esta pesquisa está sendo realizada na região do semiárido baiano. De 

acordo com Albuquerque e Andrade (2002), levantamentos etnobotânicos, na região do 

semiárido nordestino são escassos, e assim reforça a importância de buscar o conhecimento 
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relacionado aos saberes tradicionais associados às plantas medicinais.  Diante do exposto, o 

objetivo dos autores foi avaliar as plantas medicinais usadas pela população de Candiba-BA, 

como alternativa para tratamento de dor de cabeça a partir das entrevistas realizadas e comparar 

com dados da literatura. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa, extensão e dissertação de mestrado 

em Ciências Ambientais em andamento. O estudo está sendo realizado na cidade de Candiba, 

Bahia. O município é originado de um quilombo e está localizado no território de identidade 

Sertão Produtivo, na Microrregião de Guanambi, com uma população estimada de 14.368 

habitantes (IBGE, 2020) e área de 433,642 km² (IBGE, 2019). O município possui as 

coordenadas geográficas: de latitude 14º24´39´´ e longitude 42º52´02´´, com distância de 705 

Km da capital, Salvador (BAHIA, 2011). Está inserido no polígono das secas, fazendo limite 

com os municípios de Guanambi, Sebastião Laranjeiras, Pindaí e Palmas de Monte Alto, 

conforme mostra o mapa (Figura 1). Tem-se como bioma predominante a Caatinga.  
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Figura 1: Localização da área de estudo, município de Candiba-BA. 

 Participaram desta pesquisa, 23 pessoas com idade entre 45 e 90 anos. Os critérios de 

inclusão na pesquisa consistiram em: ser maior de idade, que realize o cultivo, faça uso de 

plantas medicinais e apresenta amplo conhecimento sobre as mesmas. E quanto aos critérios de 

exclusão:  não ser morador do município de Candiba e ter idade inferior a 18 anos. 

A amostragem da pesquisa partiu-se do método bola de neve, conhecido também como 

snowball (BAILEY, 1994). Esse método consiste em realizar o levantamento de dados a partir 

de um informante chave, que indica moradores locais que detém mais conhecimento sobre o 

uso de plantas medicinais. Ou seja, uma vez finalizada a entrevista, o entrevistado indica uma 

nova pessoa, conhecedora de plantas medicinais e assim sucessivamente. 

A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista contendo um roteiro 

semiestruturado. Através da Lista livre (ALBUQUERQUE; LUCENA; ALENCAR, 2010), 

cada pessoa entrevistada citou o uso das diversas plantas medicinais. Durante a entrevista, o 

pesquisador interferiu, usando a técnica da indução não específica (BREWER, 2002) para 

auxiliar na obtenção dos dados, que ocorreu entre os meses de março a junho de 2021. Para 

obter a permissão dos participantes da pesquisa, inicialmente, chegava-se à casa da pessoa 

indicada para a entrevista, esclarecendo os objetivos da pesquisa. Após a conversa, com 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi realizada a entrevista. Após o 

término da conversação, foi realizada uma turnê nos quintais, guiada pelos participantes para 

observação da relação entre o diálogo com os moradores sobre as plantas, seus usos e cultivo. 

 A presente pesquisa foi submetida ao comitê de ética e pesquisa (Cep) na Plataforma 

Brasil, aprovada pelo parecer: 4.600.317, cadastrada no Sistema Nacional de Gestão do 

Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado A542C02. Algumas plantas 

citadas já foram identificadas por um especialista em botânica de forma digital, devido a 

pandemia causada pela Covid-19. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das 23 pessoas entrevistadas, 19 foram do sexo feminino (82,60%) e 04 do sexo 

masculino (17,40%). O predomínio de mulheres no que diz respeito ao conhecimento sobre 

plantas medicinais é comum nos relatos de outros pesquisadores. Silva et al. (2015) registraram 
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que 67% dos 100 entrevistados em seu levantamento na comunidade do Sítio Nazaré em 

Milagres - CE pertenciam ao sexo feminino. Outros autores também encontraram resultados 

semelhantes em suas pesquisas (FREITAS et al., 2015; NASCIMENTO et al., 2020). 

A partir das informações encontradas, notou-se que o perfil dos participantes desta 

pesquisa está mais voltado a pessoas de umbanda, benzedeiras, curandeiras, dirigentes da 

pastoral da criança e agricultoras que cultivam hortas em seu quintal, o que revela uma relação 

entre os saberes sobre plantas medicinais com a religião, cultura africana e ocupação 

desempenhada. 

Analisando a questão da moradia, a localização das residências em zona rural ou urbana 

não demonstrou influência no conhecimento dos informantes. Observou-se perda de saberes, 

crenças e valores locais. Até o presente momento, foram encontradas aproximadamente 170 

plantas medicinais, com grande variedade de usos e apenas 15 pessoas mencionaram plantas 

medicinais para tratamento de dor de cabeça. Pode-se observar no quadro 1, espécies citadas 

para o sintoma dor de cabeça. 

Quadro 1: Plantas medicinais usadas pelos entrevistados do município de Candiba-BA para tratamento de 

sintomas de dor de cabeça. Junho de 2021. 

Nome popular da 

espécie 

Nome científico Quantidade 

de pessoas 

Formas de uso Parte usada 

Hortelã   grande Plectranthus 

amboinicus (Lour.) 

Spreng. 

2 Chá (infusão) Folhas 

 Espirradeira Nerium oleander L. 1 Simonte Folhas 

Umburana marcha Amburana cearensis 1 Chá (decocção) Semente 

Alcanfour de horta Artemisia alba Turra 1 Chá (infusão) Folhas 

 Alecrim Rosmarinus officinalis 

L. 

2 Chá (infusão) Folhas 

Pimentinha do mato *em processo de 

identificação botânica 

1 Banho Folhas 

 Erva-cidreira Lippia alba (Mill.) 2 Chá (infusão) Folhas 
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 Eucalipto 

Eucalyptus globulus 

1 Chá (infusão) Folhas 

Laranja da terra Citrus aurantium L. 2 Chá (decocção) Cascas 

 Pitanga Eugenia uniflora L. 1 Chá (infusão) Folhas 

Anador  Pfaffia stenophylla 1 Chá (infusão) Folhas 

Abacate Persea 

americana 
 

1 Aquecimento  Folhas 

Capim santo  Cymbopogon citratus 

(D.C.) Stapf. 

2 Chá (infusão) Folhas 

Hortelã pimenta 

Mentha piperita L. 

1 Chá (infusão) Folhas 

 Algodão de seda Calotropis procera 1 Aquecimento Folhas 

 Mamona Ricinus communis L. 1 Compressa 

sobre a fronte 

Folhas 

Laranjeira Citrus sinensis 2 Chá (infusão) Folhas 

Noz moscada Myristica fragrans 

Houtt 

1 Chá (decocção) Raiz 

Arruda Ruta graveolens 

L. 

 

3 Chá (infusão). 

Inalação 

Folhas 

 Sucupira *em fase de 

identificação botânica 

1 Chá (decocção) Raiz 

Fonte: Autoria própria, 2021. 
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Conforme observado no quadro 1, as partes das plantas mais utilizadas pelos 

entrevistados para o alívio da dor de cabeça foram as folhas, seguidas pelas raízes. A forma de 

uso mais empregada foi o chá por infusão, seguido pelo chá por decocção e compressa sobre a 

fronte. A espécie mais citada pelos entrevistados para o tratamento de dor de cabeça foi a arruda 

(Ruta graveolens L.), seguida pela hortelã grande (Plectranthus amboinicus), alecrim 

(Rosmarinus officinalis L.), erva cidreira (Lippia alba), laranja da terra (Citrus aurantium L.), 

capim santo (Cymbopogon citratus) e laranjeira (Citrus sinensis). 

A partir das informações obtidas, foram   realizadas   buscas   na   literatura   científica 

de estudos farmacológicos e/ou etnofarmacológicos que comprovasse os dados encontrados, a 

fim de verificar os componentes que podem estar associados com o alívio da dor de cabeça. 

Alguns estudos apresentaram resultados semelhantes das espécies medicinais utilizadas por 

entrevistados no tratamento de dores de cabeça. Ao realizar um levantamento na comunidade 

rural de Alagoinha - PE, Albuquerque (2006) verificou a indicação das espécies Cymbopogon 

citratus (DC) Stapf. (capim santo), Ruta graveolens L. (arruda) e Lippia alba (Mill.) NE Br. 

(erva cidreira) para dores de cabeça, sendo as formas de preparo infusão, tintura e infusão, 

respectivamente. Soares et al. (2009) registraram por meio de entrevistas no município de 

Gurinhém - PB o uso do Rosmarinus officinalis L. (alecrim), Ruta graveolens L. (arruda) e 

Eucalyptus globulus (eucalipto) no tratamento de dores de cabeça por meio de chás. Vandesmet 

et al. (2020) também relataram o uso das espécies Rosmarinus officinalis L. (alecrim), 

Eucalyptus globulus (eucalipto), Cymbopogon citratus (DC) Stapf. (capim santo) e Ruta 

graveolens L.  (arruda) para dores de cabeça pelos moradores de uma comunidade rural no 

Ceará.  

A espécie hortelã-grosso, Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng., é pertencente à 

família Lamiaceae e popularmente conhecido como hortelã-grande ou hortelã-graúda. A planta 

apresenta muitos constituintes, nutrientes, bioativos e propriedades biológicas, incluindo 

analgésica e anti-inflamatória. Possui óleo essencial com componentes bioquímicos muito 

empregados na medicina tradicional em casos de resfriado, asma, constipação, dor de cabeça, 

tosse, febre e outros, sendo usado ainda na culinária (ARUMUGAM; SWAMY; SINNIAH, 

2016).  

A arruda (Ruta graveolens L.) é uma espécie da família Rutaceae usada historicamente 

na medicina tradicional para diversas enfermidades, incluindo dores de cabeça (JARADAT, 
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2016). Nascimento et al. (2020) relataram o uso das folhas de arruda no preparo de chás para o 

tratamento de dor de cabeça na comunidade quilombola Conceição de Mirindeua em Moju-PA, 

sendo essa uma das plantas mais citadas e/ou cultivadas pelos moradores que participaram do 

estudo. Silva et al. (2021) também constararam o uso da arruda para dores de cabeça pelos 

moradores de cinco comunidades rurais localizadas na região do Baixo Tocantins-PA.  

A Cymbopogon citratus (DC) Stapf., popularmente conhecida como capim santo ou 

capim limão, é uma espécie exótica originária da Índia cujo óleo essencial é rico em compostos 

químicos como o mirceno e citral. A planta apresenta efeitos antibacteriano, calmante, anti-

hipertensivo, diurético e analgésico (PEREIRA; PAULA, 2018). Silva et al. (2020) verificaram 

o uso do capim santo para dor de cabeça ao realizar um estudo sobre usos e memória com 

plantas medicinais na Aldeia Indígena do Cajueiro no município de Paragominas-PA, sendo 

essa uma das espécies que obtiveram maior número de citações.  

Quanto à espécie conhecida como pimentinha do mato, não foram encontrados estudos 

relacionados, porém está em fase de identificação botânica para análise. 

Em estudo realizado por Franco e Barros (2006), no estado do Piauí em comunidade 

quilombola, há registros de plantas medicinais como mamona, anador e sucupira que são usadas 

para tratamento de dor de cabeça. Porém, a espécie de sucupira indicada neste estudo está em 

fase de identificação botânica, e, portanto, não se pode afirmar se a espécie indicada para dor 

de cabeça pode ser a Bowdichia virgilioides Kunth (FRANCO; BARROS, 2006) ou Bowdichia 

major Benth (GOMES et al., 2008).  

A pitangueira é utilizada para o tratamento de dor, devido aos furanossesquiterpenos, 

constituintes da folha da planta, que proporcionam efeitos antinociceptivo e hipotérmico 

(AMORIM et al. 2009). 

De acordo Oliveira (2011), a planta Nerium oleander L, conhecida popularmente como 

espirradeira, possui alto índice de toxicidade, com propriedades abortivas quando usada para 

tratamento interno e não é considerada uma planta medicinal. Porém, neste estudo, a 

entrevistada que mora em um quilombo citou o uso desta planta para inalação (simonte). Em 

estudo realizado por Otoni (2018), em Minas Gerais, encontraram a mesma forma de uso para 

a espirradeira, porém com uso voltado para sinusite, não especificamente dor de cabeça. Desta 

forma, é preciso analisar detalhadamente esta planta durante o desenvolvimento do projeto. A 
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espécie apresenta alto teor de flavonoides e compostos fenólicos que podem estar associadas 

ao alívio da dor (BALKAN et al., 2018). 

Quanto a planta algodão de seda, possui potencial antioxidante e anti-inflamatório, e por 

isso, é usada para tratamento de doenças hepáticas, com importantes constituintes bioativos 

presentes nas folhas como os glicosídeos, taninos, triterpenos e polifenóis (COSTA et al., 

2015). 

Das plantas apresentadas, apenas a espécie Ruta graveolens L, está   citada na lista da 

RENISUS (Relação de Plantas Medicinais de interesse ao Sus), devendo, portanto, avançar no 

desenvolvimento desta pesquisa, a fim de validar a relação entre conhecimento científico e 

popular das plantas citadas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os moradores do município de Candiba-BA que participaram da pesquisa 

demonstraram amplo conhecimento sobre os usos e indicações de plantas medicinais. As 

mulheres possuem maior conhecimento sobre espécies com capacidade terapêutica, o que 

revela sua importância no resgate e transmissão desses saberes. As espécies Ruta graveolens L. 

(arruda), Plectranthus amboinicus (hortelã grande), Rosmarinus officinalis L. (alecrim), Lippia 

alba (erva cidreira), Citrus aurantium L. (laranja da terra), Cymbopogon citratus (capim santo) 

e Citrus sinensis (laranjeira) foram as mais citadas para o alívio da dor de cabeça pelos 

entrevistados. 

Percebeu-se durante a busca na literatura que o local influencia bastante na identificação 

da espécie. Por exemplo, há espécies citadas pelas pessoas entrevistadas que são usadas com o 

mesmo fim de outras espécies da mesma família. Ao analisar, é possível verificar que estas 

espécies podem ou não ter sido obtidas de estado próximo à área de pesquisa, por exemplo 

Minas Gerais. 

Apesar das plantas espirradeira e algodão de seda apresentarem compostos tóxicos ao 

ser humano, foram citadas como medicinais pelas pessoas entrevistadas no presente trabalho. 

Agradecemos à Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Baiano (PROPES/IF Baiano) e a Fundação de Amparo a Pesquisa do 

Estado da Bahia (FAPESB) pelo apoio e financiamento. 

504 



 
 

 

 

5 REFERÊNCIAS 

 

ALBUQUERQUE, U. P. de. Re-examining hypotheses concerning the use and knowledge of 

medicinal plants: a study in the Caatinga vegetation of NE Brazil. Journal of Ethnobiology 

and Ethnomedicine, v. 2, p. 1-10, jul. 2006. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1557484/. Acesso em: 15 jun. 2021. 

 

ALBUQUERQUE, U. P.; ANDRADE, L. H. C. Conhecimento botânico tradicional e 

conservação em uma área de caatinga no estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil. Acta 

Botanica Brasilica, v.16, n.3, p.273-85, 2002. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

33062002000300004&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 20 ago. 2020. 

 

ALBUQUERQUE, U. P. de.; LUCENA, R. F. P. de.; ALENCAR, N. L. Métodos e técnicas 

para coleta de dados etnobiológicos. In: ALBUQUERQUE, U. P. de; LUCENA, R. F. P. de; 

CUNHA, L. V. F. C. da. (Orgs.). Métodos e técnicas na pesquisa etnobiológica e 

etnoecológica. Recife, PE: NUPPEA, 2010. p. 41-64. 

 

AMORIM, A.; LIMA, C. K. F.; HOVELL, A. M. C.; MIRANDA, A. L. P.  Antinociceptive 

and hypothermic evaluation of the leaf essential oil and isolated terpenoids from Eugenia 

uniflora L. (Brazilian Pitanga).  Phytomedicine, v. 16, Issue 10, October 2009, p. 923-928. 

Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944711309000774?via%3Dihub. 

Acesso em: 19 jun. 2021. 

 

ARUMUGAM, G.; SWAMY, M. K.; SINNIAH, U. R. Plectranthus amboinicus (Lour.) 

Spreng: Botanical, Phytochemical, Pharmacological and Nutritional Significance. Journals 

Molecules, v.21, n. 4, p. 2-26, 2016. Disponível em: https://www.mdpi.com/1420-

3049/21/4/369. Acesso em: 16 jun. 2021. 

 

BAHIA. Secretaria de Planejamento. Perfil socioeconômico do município de Candiba. 

Salvador: SEI, 2011. Disponível em: 

http://www.sei.ba.gov.br/site/resumos/notas/2906600_NOTA.pdf.  Acesso em: 27 nov. 2020. 

 

BAILEY, K. Methods of social reserch. 4nd. ed. New York: The Free Press, 1994.  

 

BALKAN, I. A.; DOGAN, H.T.; ZENGIN, G.; COLAK, N.; AYAZ, F.A.; GOREN, A. C.; 

KIRMIZIBEKMEZ, H.; YESILADA, E. Enzyme inhibitory and antioxidant activities of 

Nerium oleander L. flower extracts and activity guided isolation of the active componentes. 

Science direct, v. 112, February 2018, Pages 24-31. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669017307422. Acesso em: 20 

jun. 2021. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos.  Brasília: Ministério da Saúde, 2016.190 p. 

505 



 
 

 

 

BREWER, D. D. Supplementary interviewing techniques to maximize output in free listing 

tasks. Field Methods, 2002, 14(1), 108–118. Disponível em: https://sci-

hub.tw/10.1177/1525822X02014001007. Acesso em: 17 ago. 2020. 

 

COSTA, N. D. de. J.; OLIVEIRA, S. F. de C.; SILVA, J. do N.; PACHECO, A. C. L.; ABREU, 

M. C. de; CAVALCANTE, A. A. de C. M.; FERREIRA, P. M. P.  Potencial terapêutico e 

tecnológico da planta Calotropis procera. Revista GEINTEC, São Cristóvão/SE – 2015, v.5, 

n. 3/ p.2222- 2236. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/281968661_POTENCIAL_TERAPEUTICO_E_TE

CNOLOGICO_DA_PLANTA_Calotropis_procera. Acesso em: 19 jun. 2021. 

 

FRANCO, E.A.P.; BARROS, R.F.M.   Uso e diversidade de plantas medicinais no Quilombo 

Olho D’água dos Pires, Esperantina, Piauí.  Rev. Bras. Pl. Med., Botucatu, v.8, n.3, p.78-88, 

2006. Disponível em: https://www1.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/Botanica/RBPM-

RevistaBrasileiradePlantasMedicinais/artigo12_v8_n3.pdf.   Acesso em:  19 jun. 2021. 

 

FREITAS, A. V. L.; COELHO, M. F. B.; PEREIRA, Y. B.; FREITAS NETO, E. C.; 

AZEVEDO, R. A. B. Diversidade e usos de plantas medicinais nos quintais da comunidade de 

São João da Várzea em Mossoró, RN. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, Campinas, 

v.17, n.4, supl. II, p.845-856, 2015. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/rbpm/a/cJtrbTXr699jmQWZvnQnTyv/?format=pdf&lang=pt. Acesso 

em: 18 jun. 2021. 

 

GOMES, E. C. de. S.; BARBOSA, J.; VILAR, F .C. R.; PEREZ, J. O.; VILAR, R. C.; FREIRE, 

J. L. de O.; LIMA, A. N. de; DIAS, T. J. Plantas da caatinga de uso terapêutico: levantamento 

etnobotânico. Engenharia Ambiental, Espírito Santo do Pinhal, v.5, n.2, p. 074-085, mai/ago 

2008. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas da 

população residente com data de referência 1° de julho de 2020. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/candiba/panorama. Acesso em: 21 set. 2020. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pecuária, 2019. 

Disponível em:  https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/candiba/pesquisa/18/16459. Acesso em: 

26 nov. 2020. 

 

JARADAT, N. A. Quantitative Estimations for the Volatile Oil by Using Hydrodistillation and 

Microwave Accelerated Distillation Methods from Ruta graveolens L. and Ruta chalepensis L. 

leaves from Jerusalem Area / Palestine. Moroccan Journal Chemistry, v. 4, n.1, p. 1-6, jan. 

2016. Disponível em: https://revues.imist.ma/index.php/morjchem/article/view/3124/3161. 

Acesso em: 16 jun. 2021. 

 

NASCIMENTO, J. S.; CARVALHO, I. O.; PARREIRA, M. C.; XAVIER JUNIOR, S. R.; 

ALMADA, D. A.; FERREIRA, W. M.; MELO, F. T. V. Aspectos Etnobotânicos da Fitoterapia 

popular na comunidade quilombola Conceição de Mirindeua, Moju-PA. Revista Brasileira de 

506 



 
 

 

Agropecuária Sustentável (RBAS), v. 10, n. 1, p. 92-103, maio 2020. Disponível em: 

https://periodicos.ufv.br/rbas/article/view/9609/5750. Acesso em: 16 jun. 2021. 

 

OLIVEIRA, J. R. de. Estudo farmacológico de plantas medicinais utilizadas por gestante 

do IV distrito sanitário do Recife-PE. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Farmacêuticas) - Departamento de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de 

Pernambuco, Pernambuco, 2011. Disponível em: 

https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3667. Acesso em: 20 jun.2021. 

 

OTONI, T. C. O. Levantamento etnobotânico de plantas utilizadas com fins medicinais e 

cosméticos em comunidades tradicionais do município de Araçuaí, Minas Gerais. 

Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal 

dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2018. 

 

PEREIRA, P. S.; PAULA, L. L. R. J. Ações terapêuticas do Capim-santo: uma revisão de 

literatura. Revista Saúde em Foco, n. 10, 2018. Disponível em: 

https://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2018/06/034_A%C%87%

C3%95ES_TERAP%C3%8AUTICAS_DO_CAPIM-SANTO.pdf. Acesso em: 16 jun. 2021. 

 

PETROVSKA, B. B. Historical review of the use of medicinal plants. Pharmacognosy 

reviews, v. 6, n. 11, p. 1-5, jan./jun. 2012. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3358962/?report=classic. Acesso em: 11 jun. 

2021. 

 

SILVA, A. F.; SOUSA, R. L.; SILVA, S. G.; COSTA, J. M.; ALBUQUERQUE, L. C. S.; 

PEREIRA, M. G. S.; MESQUITA, S. S.; SILVA, E. C.; CORDEIRO, Y. E. M. Etnobotânica 

de plantas medicinais aromáticas: preparações e usos da flora local em cinco comunidades 

rurais localizadas na região do Baixo Tocantins, Pará, Brasil. Research, Society and 

Development, v. 10, n. 1, 2021. Disponível em: 

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/11284/10294. Acesso em: 18 jun. 2021. 

 

SILVA, C. G.; MARINHO, M. G. V.; LUCENA, M. F. A.; COSTA, J. G. M. Levantamento 

etnobotânico de plantas medicinais em área de Caatinga na comunidade do Sítio Nazaré, 

município de Milagres, Ceará, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med., Campinas, v.17, n.1, p.133-142, 

2015. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/rbpm/a/RbRthCYknMgyD7m5yRgXTfH/?format=pdf&lang=pt. 

Acesso em: 18 jun. 2021. 

 

SILVA, E. A. B.; CONCEIÇÃO, M. D. S.; GOIS, M. A. F.; LUCAS, F. C. A. Plantas 

medicinais, usos e memória na Aldeia do Cajueiro, Pará. Gaia Scientia, v. 14, n. 3, p. 31-50, 

2020. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/gaia/article/view/52668/31554. 

Acesso em: 18 jun. 2021. 

 

SOARES, M. A. A.; BRAGA, J. R. P.; MOURÃO, A. E. B.; PARENTE, K. M. S.; PARENTE 

FILHO, E. G. Levantamento Etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela população do 

município de Gurinhém – Paraíba. Revista Homem, Espaço e Tempo, v. 3, n. 2, p. 36-47, 

507 



 
 

 

set/out 2009. Disponível em: https://rhet.uvanet.br/index.php/rhet/article/view/72/5. Acesso 

em: 18 jun. 2021. 

 

VANDESMET, L. C. S.; BEZERRA, J. S.; SOUZA, M. M. A.; COELHO, H. K. R. C.; 

LINHARES, K. V.; MENDONÇA, A. C. A. M.; OLIVEIRA, A. H.; SILVA, M. A. P. Plantas 

medicinais usadas por moradores de uma área de floresta decídua espinhosa, Ceará, Brasil. 

Research, Society and Development, v. 9, n. 9, set. 2020. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/344178940_Plantas_medicinais_usadas_por_morad

ores_de_uma_area_de_floresta_decidua_espinhosa_Ceara_Brasil. Acesso em: 15 jun. 2021. 

 

  

508 



 
 

 

GT 6: Educação e Saúde 
 

MULHERES E PLANTAS MEDICINAIS: REFLEXÕES SOBRE A 

TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTOS 

 

MUJERES Y PLANTAS MEDICINALES: REFLEXIONES SOBRE LA TRANSMISIÓN 

DE CONOCIMIENTOS 

 

 

Michele Cruz Azevedo 

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola (PPGEA) da 

Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

micheleazevedouff@yahoo.com.br 

 

Igor Simoni Homem de Carvalho 

Docente no PPGEA-UFRRJ  

igorshc@ufrrj.br 

 

 
Resumo 

O presente artigo trata do papel das mulheres na produção e reprodução de saberes associados ao uso e 

conhecimentos sobre plantas medicinais, relacionados aos cuidados com a saúde. Objetiva demonstrar que o 

exercício do cuidado e da transmissão do conhecimento de saberes sobre plantas medicinais por mulheres está 

imbricado com a construção social e histórica dos papeis sociais. Apresenta como possibilidade de caminho 

metodológico a “escrevivência” de Conceição Evaristo, que potencializa narrativas de mulheres e suas histórias 

de vida em vozes coletivas de contestação a questões sócio-históricas. Utiliza como metodologia a pesquisa 

bibliográfica e traz, em seus resultados, considerações deque a escrevivência valoriza e dá visibilidade a vozes 

femininas historicamente subalternizadas pelo sistema capitalista. O exercício do cuidado e da educação por meio 

da transmissão do conhecimento, realizado por mulheres ao longo da história, é fundamental para a produção e 

reprodução da vida, porém considerados de menor importância e valor dentro do sistema capitalista. 

 

Palavras-Chave: Escrevivência; Educação não formal; Protagonismo feminino; Plantas medicinais. 

 

 
Resumen 

Este artículo trata del papel de la mujer en la producción y reproducción de conocimientos asociados al uso y 

conocimiento de las plantas medicinales, relacionados conel cuidado con la salud. El objetivo es demostrar que el 

ejercicio del cuidado y la transmisión del conocimiento sobre las plantas medicinales por parte de las mujeres se 

inserta en la construcción social y histórica de los roles sociales. Presenta como posibilidad de camino 

metodológico las “escrivivencias” de Conceição Evaristo, que realza las narrativas de mujeres y sus historias de 

vida en voces colectivas en respuesta a cuestiones sociohistóricas. Utiliza como metodología la investigación 

bibliográfica y trae, en sus resultados, consideraciones de que la“escrivivencia” valora y da visibilidad a las voces 

femeninas historicamente subordinadas bajo el sistema capitalista. El ejercicio del cuidado y la educación a través 

de la transmisión del conocimiento, realizado por las mujeres al largo de la historia, es fundamental para la 

producción y reproducción de la vida, por tanto considerada de menor importancia y valor dentro del sistema 

capitalista. 

Palabras Clave: Escrevivência; Educación no formal; Protagonismo femenino; Plantas medicinales. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo propõe uma reflexão sobre o papel das mulheres na produção e reprodução 

de saberes associados ao uso e conhecimentos sobre plantas medicinais, relacionados aos 

cuidados com a saúde. Tem interfaces com as relações de gênero e educação, embasados na 

perspectiva teórica e metodológica “escrevivências”, desenvolvida por Conceição Evaristo, que 

faz a relação entre histórias de vida e aspectos ligados a questões sociais e políticas. 

Esta reflexão está relacionada à pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa 

de Pós-Graduação em Educação Agrícola (PPGEA) da Universidade Federal Rural do Estado 

do Rio de Janeiro (UFRRJ), que aborda os usos e conhecimentos sobre plantas medicinais por 

mulheres em Petrópolis-RJ. 

Nosso objetivo neste artigo é apresentar a construção dos papéis sociais exercidos pelas 

mulheres e a escrevivência como metodologia útil para tratar de questões sociais e políticas a 

partir do olhar feminino, através da história de vida. 

Devido à divisão dos papeis sociais construídos culturalmente, principalmente no 

mundo ocidental, as mulheres sempre desempenharam o papel de educadoras e cuidadoras do 

e no ambiente familiar. Nesse sentido, as questões de saúde e processos de cuidado quase 

sempre estiveram sob sua responsabilidade. Em geral, o conhecimento sobre as plantas 

medicinais está relacionado ao papel feminino nas famílias. Através da oralidade, as mulheres 

são as principais disseminadoras da cultura de prevenção e tratamento de doenças. 

É importante ressaltar que este trabalho é atravessado pelo conceito de gênero, que nos 

permite entender que “ser homem” e “ser mulher” se refere a construções históricas e sociais. 

Essa questão é vista como se fosse da natureza, e não fruto de uma determinada ideologia, que 

tende a reproduzir uma ordem social baseada em relações de poder, que atinge homens e 

mulheres de formas diferenciadas. Segundo Joan Scott, “gênero é um elemento constitutivo de 

relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma 

primeira de significar as relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86). 

 

2 METODOLOGIA 
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A metodologia adotada neste artigo foi a pesquisa bibliográfica de artigos, textos e livros 

visando fundamentar nossa reflexão, nos permitindo maior aproximação e uma familiaridade 

conceitual. Nesse caminho, utilizamos a perspectiva interseccional, abordando especialmente a 

relação entre gênero e educação; e em conjunto com a abordagem de análise de histórias de 

vida, nos arriscamos a propor a escrevivência como metodologia inventiva na produção de 

conhecimento.  

A principal referência utilizada neste artigo, para tratar da escrevivência, que vem sendo 

assumido como um conceito, e tem seu sentido atestado nas palavras de Conceição Evaristo 

(2018) em entrevista concedida por ela ao BBC News Brasil em que a pergunta da 

entrevistadora “A senhora usa a expressão "escrevivências" para falar na sua escrita, feita a 

partir de suas vivências como mulher, negra, de origem pobre. Acha que está aí a força de sua 

obra?”. Respondendo a indagação Evaristo (2018) coloca que: 

 
...Mas quando esse discurso falado ou escrito carrega a nossa subjetividade, 

justamente porque ele nasce num lugar social, num lugar de gênero, num lugar racial 

diferente, ele traz determinadas peculiaridades que aquele que escreve de fora, por 

mais que seja competente do ponto de vista intelectual ou emocional, não vai trazer. 

Ele não traz uma carga de quem escreve de dentro. (EVARISTO, 2018) 

 

Na fala da autora é possível compreender o sentido coletivo abarcado pelo conceito. E 

ainda, o artigo de Fonseca (2020) intitulado “Escrevivência: sentido em construção”, contido 

no livro “Escrevivência: a escrita de nós: reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo”, 

organizado por Constância Lima Duarte e Isabella Rosado Nunes. Este artigo recupera a história 

da palavra escrevivência na trajetória de Conceição Evaristo. Outra referência utilizada foi o 

artigo “Escrevivências como ferramenta metodológica na produção de conhecimento em 

Psicologia Social”, em que as autoras Soares e Machado (2017) apresentam o conceito de 

“escrevivência” como método de investigação e produção de conhecimento nas Ciências 

Humanas e Sociais. 

 No que tange a educação não formal, utilizamos as obras de Brandão (2007), intitulada 

“O que é Educação”, e Freire (1987), “Pedagogia do Oprimido”, que tratam de processos 

educacionais não formais, que formam indivíduos e buscam a emancipação da sociedade. E 

ainda SCOTT (1995), que em sua obra “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”, nos 

apresenta a definição do conceito de gênero. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conceição Evaristo, ao cunhar o termo “escrevivências”, traz contribuições que nos 

permitem pensar metodologicamente na produção do conhecimento por vozes de mulheres 

subalternizadas que, ao se posicionarem, falam de suas histórias. Morfologicamente, o termo 

escrevivência decorre da associação entre “escrever” e “viver”, e dos sentidos permitidos pela 

expressão “escrever vivências”, ou mesmo descrever fatos vividos pelo eu que os recupera pela 

escrita (FONSECA, 2020, p. 59). 

 A escrevivência está atrelada a relatos de experiências individuais que tratam de 

questões coletivas: 

 
Escreviver significa, nesse sentido, contar histórias absolutamente particulares, mas 

que remetem a outras experiências coletivizadas, uma vez que se compreende existir 

um comum constituinte entre autor/a e protagonista, quer seja por características 

compartilhadas através de marcadores sociais, quer seja pela experiência vivenciada, 

ainda que de posições distintas. (SOARES; MACHADO, 2017, p. 4) 

 
Corroborando com a ideia de que, na escrevivência, a escrita individual também retrata 

o coletivo, Soares e Machado colocam que, refletindo sobre o conceito, consideram que “o 

sujeito da literatura negra tem a sua existência marcada por sua relação e por sua cumplicidade 

com outros sujeitos. Temos um sujeito que, ao falar de si, fala dos outros e, ao falar dos outros, 

fala de si” (SOARES; MACHADO, 2017, p. 4). 

A adoção da escrevivência como ferramenta metodológica expressa conceber a 

produção do conhecimento através da narrativa de mulheres negras, que assimilam sua história 

de vida. 

 

... a partir da experiência com ateliês de escrita, apostou na narrativa de vida como 

uma dimensão autoformadora, compreendendo que “o sujeito é capaz de se formar a 

partir da apropriação do seu percurso, ou seja, da sua história de vida, uma vez que o 

que foi vivido, ao ser narrado, torna-se experiência que vai nos ajudar a saber fazer, a 

tornar-se. (SOARES; MACHADO, 2017, p. 5) 

 
A oralidade, expressões e gestos são fontes da escrevivência, onde as histórias são 

construídas e transmitidas em cenários que fazem parte do viver cotidiano de mulheres ligadas 

por rede de afeto e/ou questões sócio-históricas que afetam a construção de seu viver. Ao falar 

da obra de Conceição Evaristo, Maria Nazareth coloca que: 
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... a obra poética e ficcional da escritora, motivando a recolha de lembranças da vida 

vivida junto com a sua família, das quais emergem os desenhos feitos pela mãe, no 

chão de terra batida dos becos da favela em que moravam, e as muitas histórias 

ouvidas da própria mãe, da tia e de mulheres que costuravam a rotina de trabalhos 

com os fios da imaginação. A escrita de Evaristo bebe, pois, na rica fonte da oralidade, 

em falas e gestos que preparam o escreviver. Ao mergulhar no universo de vivências 

e experiências vividas, sobretudo, por mulheres que cuidam do sustento dos filhos... 

(FONSECA, 2000, p. 62) 

 

Conforme apresentado, é escrevivendo histórias de vidas de mulheres com saber sobre 

uso e conhecimentos sobre plantas medicinais e o papel desempenhado por estas na transmissão 

do conhecimento que seguimos nosso caminho na reinvenção de nós mesmas. Sendo assim, 

abordamos os saberes populares e o papel social desempenhado pelas mulheres. 

O Brasil, devido à sua própria origem, conta com a presença de culturas formadas a 

partir da contribuição de povos indígenas, europeus, africanos, entre outros. Apresenta uma 

diversidade enorme de crenças, culturas e formas de expressão. Essa diversidade torna cada 

família e comunidade única, possuindo características próprias. Fazem parte, destas, os saberes 

populares, que se mostram com o conhecimento sobre plantas medicinais, culinária, 

artesanatos, entre outros, conhecimentos estes fortemente presentes no universo das mulheres, 

por meio dos papéis sociais desempenhado por estas.  

Esses saberes são obtidos empiricamente, a partir do “fazer”, que é transmitido e 

validado de geração em geração, principalmente por meio da linguagem oral, de gestos e 

atitudes. Os saberes são produzidos e transmitidos de forma solidária, e em alguns momentos 

se baseiam em crenças de antepassados, mas nem sempre quem os domina traz o entendimento 

do porquê dos procedimentos. Dessa forma, compartilhamos da definição trazida por Xavier e 

Flor (2005) que consideram os saberes populares como um conjunto de conhecimentos 

elaborados por pequenos grupos (famílias, comunidades), fundamentados em experiências ou 

em crenças e superstições, e transmitidos de um indivíduo para outro, principalmente por meio 

da linguagem oral e dos gestos.  

O conceito de Memória Biocultural apresentado por Victor Toledo e Barrera-Bassols 

(2015) contribui para a compreensão da importância das sabedorias das comunidades 

tradicionais e povos originários como os principais guardiões da biodiversidade e da memória 

de nossa espécie. Os conhecimentos tradicionais se constroem empiricamente com base nas 

experiências sociais e nas necessidades locais, formando um complexo entendimento sobre as 

estruturas naturais e suas relações. Conforme os autores mencionados, a Memória Biocultural 
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é formada pela variada e complexa coleção de sabedorias locais, se constituem e disseminam 

através, principalmente, da diversidade biológica, diversidade linguística e diversidade 

agrícola. Juntas, configuram o complexo biológico-cultural originado historicamente e que é 

produto de milhares de anos de interação entre as culturas e os ambientes naturais. O termo 

Memória Biocultural também diz respeito à forma de disseminação/transmissão das sabedorias 

tradicionais, permeada por um repertório de símbolos, conceitos, percepções, que se dão em 

um conjunto de mentes ou individuais, pautadas, principalmente, na oralidade. A transmissão 

destes conhecimentos se faz, portanto, através da linguagem e não necessariamente, da escrita, 

sendo muitas vezes um conhecimento ágrafo (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015, p 93). 

 

Pode-se dizer, então, que é nessa ampla e complexa coleção de sabedorias locais, de 

cuja análise em conjunto devemos obter recordações-chave e identificar eventos que 

tiveram uma influência profunda e duradoura sobre toda a espécie, que se encontra a 

memória da espécie humana, ou o que ainda resta dela. Essas sabedorias localizadas, 

que existem como consciências históricas comunitárias, uma vez totalmente 

conjugadas, operam como a sede principal das lembranças da espécie (TOLEDO; 

BARRERA-BASSOLS, 2015, p. 42).     

      

 As mulheres sempre exerceram fortemente o papel de disseminadoras desses saberes. 

Os saberes transmitidos por mulheres, frutos de vivências locais e comunitárias, precisam ser 

valorizados.  

Mônica Viezzer ao apresentar a tese defendida por Vandana Shiva (2002, p. 10) coloca 

que esta descreve uma coletânea de fracassos que evidenciam o caráter insustentável do 

“antidesenvolvimento” (termo utilizado como crítica ao modelo de desenvolvimento 

apresentado no final do século XX) e, dentre esses, vai citar “o fracasso estrutural derivado da 

concentração de terras nas mãos de uns poucos e evidente abandono de pequenas propriedades, 

nas quais principalmente as mulheres agriculturas vêm perdendo seus meios de vida e vendo 

seus conhecimentos seculares serem inutilizados”; e “o fracasso da mudança de valores, que se 

cristaliza no dilema entre produzir para super consumir em vez de produzir para viver”. Para a 

autora, o fundamento desse “antidesenvolvimento”, está na ideologia dominante chamada por 

Vandana de “monoculturas da mente”, que se cristaliza em ideologias e valores. E reforça ainda 

que o verdadeiro desenvolvimento só pode ser um desenvolvimento ecológico e socialmente 

sustentável (SHIVA, 2002, p. 10). 
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Entretanto, a monocultura mental vai além. Ela conduz a verdadeira devastação da 

sabedoria milenar existente na humanidade, contrapondo-a a mesma a exclusividade 

do recente saber científico, transferindo a ideologia e os valores da monocultura aos 

produtores e produtoras, consumidores e consumidoras por meio do controle 

ideológico, sociocultural e ideológico. (SHIVA, 2002, p.11) 

 

Ao refletirmos sobre sabedoria milenar, lembramos que as mulheres historicamente 

desempenham um papel importante na produção e reprodução de conhecimento e saberes sobre 

o uso de plantas medicinais. Estes têm implicação na saúde familiar e, consequentemente, 

comunitária. 

Mulheres e homens, ao longo da história da humanidade, desempenharam papéis sociais 

muito diferentes. Os papéis sociais determinam a função de cada indivíduo na sociedade. As 

funções e comportamentos esperados para homens e mulheres podem variar conforme a classe 

social, grau de escolaridade, credo religioso, entre outros fatores. Essa construção cultural, fruto 

de uma determinada sociedade, destacando a cultura ocidental, atribuiu o papel do cuidado às 

mulheres, que ainda hoje, vivem sobre essa herança. O cuidado relaciona-se às questões de 

saúde, bem como de formação dos sujeitos para a vida. E esse exercício de cuidar e formar se 

faz predominantemente na esfera doméstica. 

A maior participação da mulher na esfera extra-doméstica de forma “legitimada” esteve 

quase sempre ligada ao afastamento do homem, seja por viagens, falecimentos ou por causa das 

grandes guerras. Falo aqui das mulheres de classe média, uma vez que, as mulheres de classe 

baixa sempre trabalharam, seja como empregadas domésticas, lavadeiras, babás entre outras. 

No entanto, o trabalho feminino sempre recebeu remuneração inferior ao do homem, sendo 

encarado como “complementar” e ainda hoje, persiste sendo um trabalho menor remunerado 

em virtude de sua suposta complementaridade, mas também pelas atividades exercidas que são 

vistas como menos importantes, os chamados “trabalhos de mulher”.  

No que se refere à educação, não se tem registros de mulheres frequentando 

universidades até meados do século XIX (ALVES e PITANGUY, 1984). Nessa mesma época, 

existia uma defasagem entre escolas masculinas e femininas, tanto quantitativamente (relação 

de 4 para 1), quanto qualitativamente: o currículo para as mulheres enfatizava o aprendizado 

das prendas domésticas e não a preparação para o ensino superior, que nem lhes era acessível. 

A formação dada às mulheres entregou a estas a responsabilidade de cuidar da saúde da 

família e da comunidade. A consciência do cuidar é construída por meio da tradição que vem 

predominantemente da figura materna por meio da educação não formal. 
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A educação é um dos papéis desempenhados pelas mulheres ao longo da história. 

Conforme Brandão (2007), a educação abarca todos os processos de formação dos indivíduos, 

de modo que toda troca de saberes se constitui como uma prática educativa e pode se 

desenvolver nos mais variados ambientes sociais. 

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo 

ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 

ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, 

todos os dias misturamos a vida com a educação. (BRANDÃO, 2007, p.8) 

 

A educação não está atrelada apenas aos ambientes formais de aprendizagem (a escola). 

Brandão (2007) fala da identificação por antropólogos dos processos sociais de aprendizagem 

que acontecem na interação e convivência social dos espaços comunitários.  

 

Quando os antropólogos pouco falam em educação, eles pouco querem falar de 

processos formalizados de ensino. Porque, onde os andamaneses, os maori, os apaches 

ou os xavantes praticam, e os antropólogos identificam processos sociais de 

aprendizagem, não existe ainda nenhuma situação propriamente escolar de 

transferência do saber tribal que vai do fabrico do arco e flecha à recitação das rezas 

sagradas aos deuses da tribo. Ali, a sabedoria acumulada do grupo social não "dá 

aulas" e os alunos, que são todos os que aprendem, "não aprendem na escola". Tudo 

o que se sabe aos poucos se adquire por viver muitas e diferentes situações de trocas 

entre pessoas, com o corpo, com a consciência, com o corpo-e-a-consciência. As 

pessoas convivem umas com as outras e o saber flui, pelos' atos de quem sabe-e-faz, 

para quem não-sabe-e-aprende. Mesmo quando os adultos encorajam e guiam os 

momentos e situações de aprender de crianças e adolescentes, são raros os tempos 

especialmente reservados apenas para o ato de ensinar. (BRANDÃO, 2007, p.18) 

 

O ato de educar praticado por mulheres se caracteriza como um processo contínuo que 

se desenvolve a todo momento em que haja pessoas em interação e inter-relação. 

Nesse sentido, Paulo Freire (1987) nos traz contribuições valiosas para dialogarmos 

sobre o potencial educacional e pedagógico envolvendo a transmissão do conhecimento sobre 

a base da educação popular. Entendemos, a partir de Freire, que a Educação Popular é uma 

forma diferenciada e potente de aplicar e buscar o saber dentro de parâmetros pedagógicos, que 

consiste em reafirmar e valorizar a cultura pré-existente e amenizar desequilíbrios sociais com 

a conscientização do potencial e participação mais ativa do educando na formação da sua 

identidade. 
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Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a 

ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que a 

sua visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua 

situação no mundo, em que se constitui. A ação educativa e política não podem 

prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se fazer “bancária” ou 

de pregar no deserto. (FREIRE, 1987, p. 55) 
 

Partilhamos, portanto, de uma educação com comprometimento e participação 

direcionada a camadas populares, não com frieza ou distanciamento, mas com acolhimento das 

necessidades do povo. A educação deve visar a transformação social pautada no conhecimento 

com características peculiares, valorizando costumes enraizados no passado, onde seu cotidiano 

cultural é essencial à sociedade. A educação não deve apenas gerar novos detentores de saber 

e meros expectadores da vida, mas sim sujeitos participativos, autônomos e críticos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Adotar a escrevivência como método de investigação e produção do conhecimento é 

uma forma de resistência que torna mulheres subalternizadas como protagonistas da história. 

As histórias de vida, apresentadas por narrativas individuais, trazem consigo entrelaçamentos 

com as questões sócio-históricas, dizem respeito a experiências coletivas. Identificamos ainda 

confluências dos conceitos de escrevivência e história de vida com os de memória biocultural 

e com as bases da educação popular freiriana.  

A construção dos papéis sociais, na sociedade capitalista, institui e determina o quem 

tem ou não valor. Nesta lógica, tende a criar minorias e a desvalorizar os papéis sociais 

definidos para estas. A valorização social que se dá a cada trabalho/função está imersa nesse 

contexto. Destacamos que o cuidado e a educação exercida dentro dessa divisão são tarefas 

fundamentais e essenciais para a continuidade dos ciclos de vida em sociedade, contudo, 

apresentado como um trabalho de menor importância. O valor atribuído a essas funções é tão 

minimizado que, quando dividido, na maioria das vezes, é na condição de favor e ou ajuda a 

mulher, pois “é dela o papel”, e não no sentido de compartilhamento. 

Dentro da cultura patriarcal, que perpassa a divisão sexual do trabalho, como 

mencionado, às mulheres são reservados papéis específicos: o de reprodução, manutenção e 

cuidado da família e, para fora do âmbito doméstico, quase tudo relacionado a essas funções é 

atribuído à mulher. Ressaltamos que, nos dias atuais, muito já se transformou, pois essas 
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construções são movidas e alteradas no construir da história, mas ainda vivemos sobre os 

reflexos dessa herança, que minimizam o ser mulher. O papel exercido pelas mulheres na 

transmissão do conhecimento sobre plantas medicinais é atravessado pelo campo da educação 

não formal, ainda que, motivado pela divisão dos papéis sociais, assume para si o lugar de 

detentoras dos cuidados de saúde dos membros da família e por vezes se estendem à 

comunidade. 
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Resumo 

A exposição a agrotóxicos pode causar quadros de intoxicação leve, moderada ou grave, a depender da quantidade 

do produto absorvido e do tempo de absorção. Esse estudo teve como objetivo a avaliar a percepção da população 

de Campina Grande e região, sobre os riscos de uma alimentação com vestígios de agrotóxicos e o consumo de 

alimentos saudáveis. Foi realizada uma pesquisa foi realizada no município de Campina Grande –PB e região, a 

fim de analisar a percepção sobre o consumo de alimentos livres de agrotóxicos se deu através de um questionário 

semiestruturado, onde havia questões sobre conhecimento de orgânicos bem como sobre os agrotóxicos no 

município de Campina Grande –PB e região, a fim de analisar a percepção sobre o consumo de alimentos livres 

de agrotóxicos se deu através de um questionário semiestruturado, onde havia questões sobre conhecimento de 

orgânicos bem como sobre os agrotóxicos. 26,7% dos entrevistados procuram saber a procedência do alimento 

antes da compra, 46,7% não procuram saber e 26,7% procuram saber só as vezes, foram questionados se os 

entrevistados sabiam se na sua alimentação existia algum produto que continha agrotóxicos, cerca de 76,7% 

afirmaram que sim. É notório a que as informações sobre esse assunto não chegam à população e quando chega é 

de maneira errônea. Visto isso, vê a necessidade de expandir esse conhecimento para população por meio de 

campanhas educativas, fazendo com que desperte o interesse da população pelo consumo de alimentos saudáveis.  

 

Palavras chaves: alimentação; intoxicação; agroecologia. 

 

 

Resumen 

La exposición a pesticidas puede causar intoxicación leve, moderada o severa, dependiendo de la cantidad de 

producto absorbido y el tiempo de absorción. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la percepción de la población 

de Campina Grande y región sobre los riesgos de comer con trazas de pesticidas y el consumo de alimentos 

saludables. Se realizó una encuesta en la ciudad de Campina Grande -PB y región, con el fin de analizar la 

percepción del consumo de alimentos libres de plaguicidas, a través de un cuestionario semiestructurado, donde 

se plantearon preguntas sobre el conocimiento de orgánicos y plaguicidas en la ciudad de Campina Grande –PB y 

comarca, para analizar la percepción del consumo de alimentos libres de plaguicidas, se utilizó un cuestionario 

semiestructurado, donde se plantearon preguntas sobre conocimientos tanto de orgánicos como de plaguicidas. El 

26,7% de los encuestados busca conocer el origen de los alimentos antes de comprarlos, el 46,7% no busca saberlo 

y el 26,7% busca saber solo en ocasiones, se les preguntó si los encuestados sabían si había algún producto en sus 

alimentos que contuviera pesticidas, alrededor de 76,7 % dijo que sí. Es notorio que la información sobre este tema 

no llega a la población y cuando lo hace es errónea. Ante esto, ve la necesidad de expandir este conocimiento a la 

población a través de campañas educativas, despertando el interés de la población por el consumo de alimentos 

saludables. 

 

Palabras Clave: comida; intoxicación; agroecologia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os agrotóxicos são compostos sintéticos que têm por objetivo refrear a ação de qualquer 

espécie de organismo, animal ou vegetal, que limite o desenvolvimento da produção agrícola 

(MASCARENHA, 2014). O uso abusivo desses produtos acarreta diversos problemas, desde 

aqueles que afetam a saúde dos agricultores, até aqueles que afetam o meio ambiente, 

destruindo a fauna e a flora ou, em síntese, o conjunto de nossa biodiversidade (BOMBARDII, 

2011). 

Segundo o Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (Agrofit) do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em 2014 foi registrada a maior quantidade de 

agrotóxicos comercializados no Brasil. A exposição a agrotóxicos pode causar quadros de 

intoxicação leve, moderada ou grave, a depender da quantidade do produto absorvido, do tempo 

de absorção, da toxicidade do produto e do tempo decorrido entre a exposição e o atendimento 

médico (BRASIL, 2013). 

De acordo com Peres & Moreira (2003) três vias são consideradas como as principais 

responsáveis pela intoxicação humana por agrotóxicos: a via ocupacional, a via ambiental e a 

via alimentar. A via alimentar caracteriza-se pela contaminação relacionada à ingestão de 

produtos contaminados por agrotóxicos.  Augusto et al., (2012), comprovam elevados níveis de 

contaminação humana e ambiental decorrentes do uso de agrotóxicos.  De acordo com 

Cerqueira et al., (2010), o uso dessas substancias causam um aumento na incidência de doenças 

respiratórias, cardiovasculares, infectocontagiosas, parasitárias, cancerígenas e 

crônicodegenerativas em populações que habitam áreas com comprovada contaminação 

química do ar, das águas, do solo e dos alimentos.  

Em relação à segurança alimentar, diversos países têm implantado programas de análise 

de resíduos nos alimentos, sendo que nos países desenvolvidos esta é uma prática bastante 

comum e os limites tolerados têm sido cada vez menores. No Brasil, embora ainda estejamos 

distante das medidas ideais, mudanças significativas têm ocorrido na análise de resíduos de 

agrotóxicos (GASPARINI, 2008). 

Diante disso, foi realizado um estudo com o objetivo de realizar um levantamento com 

a população de Campina Grande e região, sobre os riscos de uma alimentação com vestígios de 

agrotóxicos nos alimentos.  
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2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada no mês de julho de 2018, na região de Campina Grande –PB, a 

partir  de um questionário semiestruturado, com questões sobre o conhecimento dos produtos 

orgânicos, bem como sobre os agrotóxicos presentes nos alimentos. O questionário foi 

disponibilizado em plataformas digitais, através do site Survio-minhas pesquisas. O site é 

específico para pesquisas, servindo desta forma como uma ferramenta educativa. 

O questionário foi enviado pelas mídias sociais. O processo de pesquisa e aplicação dos 

questionários se deu por um período de sete dias. Ao final do questionário foi perguntado se 

eles possuíam interesse em saber mais sobre o uso e cuidados com os agrotóxicos na 

alimentação, onde quem teve interesse deixou seu e-mail e posteriormente foram enviados 

materiais informativos sobre a importância do consumo de alimentos saudáveis.  

Todos os dados recolhidos após a pesquisa foram computados e tabulados em planilha 

Excel para posteriormente serem analisados e descritos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram entrevistados um total de 30 pessoas, entre as mais variadas idades e profissões. 

No que tange a faixa etária dos entrevistados 43,33% tinham entre 18 e 22 anos, 16,66% tinham 

de 23 a 28 anos, 23,33% tinham de 29 a 34 anos 16,66% tinham acima de 34 anos (Figura 1A). 

No que diz respeito a cidade onde eles residem, 63,33% moram em Campina Grande, 10% em 

Lagoa Seca, 10% em Remígio, 10% em Pocinhos e 6,66% em Boqueirão (Figura 1B). Em 

relação a ocupação dos mesmos, 46,66% são estudantes, 20% autônomos, 10% são servidores 

públicos, 13,33% são servidores privados e 10% são produtores rurais (Figura 1C).  
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Figura1. Perfil dos entrevistados. 1A. Sexo. 1B. Cidade onde reside. 1C. Ocupação dos entrevistados. 

Fonte: Autores (2018). 

 

Os entrevistados foram questionados quanto ao consumo de frutas, verduras e legumes 

e 100% afirmaram consumir as mesmas (Figura 2A). Em relação à frequência de consumo 50% 

afirmaram consumir todos os dias, 36,7% consomem de 2 a 4 vezes por semana e 13,3% 

consomem apenas uma vez por semana (Figura 2B). Já a respeito de onde eles adquirem esses 

produtos, 56,7% em feiras, 80% em supermercados, 6,7% diretamente com os agricultores e 

10% de outras formas (Figura 2C). 

A alimentação é um dos determinantes e condicionantes da saúde e um direito inerente 

a todas as pessoas (ALVES e JAIME, 2014). O sistema agroalimentar, vem se constituindo em 

um dos maiores fatores de desequilíbrio ambiental, impactando na saúde da população, além 

de repercutir nas dimensões econômica, social e cultural (AZEVEDO; PELICIONI, 2011).  
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Figura 2. Levantamento do consumo. 2A. Consumo de verduras, frutas e legumes. 2B. Frequência de consumo. 

2C. Aonde adquire os produtos. 

Fonte: Autores (2018). 

 

Os entrevistados foram questionados sobre a procedência dos alimentos que 

consumiam, 26,7% procuram saber a procedência antes de comprar, 46,7% não procuram saber 

e 26,7% procuram saber só as vezes (Figura 3A). Foram questionados se sabiam o que era 

produtos orgânicos 86,7% responderam que sim e 13,3% não sabiam (Figura 3B), também 

foram questionados se quando possível eles davam preferência para esses produtos, 80% 

responderam que sim e 20% afirmaram que não (Figura 3C). A ascensão do mercado de 

produtos naturais e orgânicos segue uma tendência mundial de aumento da demanda por 

produtos e serviços que proporcionam saúde e bem-estar (DIAS et al., 2015). Darolt (2003), 

afirma a importância de se destacar que o desafio de levar o alimento orgânico para as outras 

camadas da população não está relacionado apenas aos aspectos técnicos e econômicos, mas 

também aos aspectos políticos e sociais. 
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Figura 3. Conhecimento sobre os produtos. 3A. Procedência dos alimentos. 3B.Conhecimento sobre orgânicos. 

3C. Preferências dos consumidores. 

Fonte: Autores (2018). 

 

Em seguida foram questionados se os entrevistados sabiam se na sua alimentação existia 

algum produto que continha agrotóxicos, 76,7% afirmaram que sim e 23,3% não souberam 

informar (Figura 4A). Posteriormente foi perguntado se os entrevistados acreditavam que os 

agrotóxicos fazem mal à saúde e 100% afirmaram que sim. Em seguida foram questionados se 

conheciam alguém que já teve reações a alimentos que possuíam vestígios de agrotóxicos e 

23,3% afirmaram que sim e 76,7% afirmaram que não (Figura 4B). Ao serem questionados de 

que forma foi essa reação, as respostas variavam entre dores de cabeça, vômitos, alergias, dores 

estomacais, até câncer.  

Figura 4. Informações sobre alimentos com agrotóxicos. 1A. Presença de alimentos contaminados na 

alimentação. 1B. Reações a alimentos contaminados. 

Fonte: Autores (2018). 

 

De acordo com Ramos e Silva (2008) os sintomas da intoxicação aguda por agrotóxicos 

variam de náuseas, tonturas, vômitos, desorientação, dificuldade respiratória, sudorese e 
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salivação excessiva, diarreia, chegando até coma e morte. Já os sintomas de intoxicação leve 

ou moderada são dor de cabeça, fraqueza, mal-estar, dor de estômago e sonolência, entre outros 

(ALMEIDA, 2009).  

Dentre os países em desenvolvimento, segundo Rossi (2015), os agrotóxicos causam, 

anualmente, 70 mil intoxicações agudas e crônicas. No Brasil, vários episódios de 

contaminação já foram registrados em vários Estados, com óbitos resultantes dessas 20 

contaminações. Atualmente, apesar de aparentemente esta questão não se mostrar preocupante 

em termos de saúde pública, a falta de um programa de vigilância eficiente dos alimentos nas 

centrais de abastecimento nesta área traz uma incerteza sobre a real situação dos mesmos em 

relação a possíveis resíduos que tragam riscos à saúde dos consumidores (BRASIL, 2002).  

Os entrevistados foram questionados sobre os riscos de uma alimentação com produtos 

contaminados por agrotóxicos e 56,7% afirmaram saber os riscos, 16,7% responderam não 

saber sobre os riscos e 26,7% sabiam mais ou menos (Figura 5). Em seguida foi perguntado o 

interesse em saber mais informações e 93,3% afirmaram querer saber mais sobre o assunto e 

6,7% afirmaram não querer saber.  O uso abusivo de agrotóxicos, a ausência de políticas 

públicas de controle e a deficiência na fiscalização para utilização em níveis seguros desses 

agentes químicos favorecem essa prática nociva aos componentes socioambientais (GOES e 

CAMPOS, 2019). 

 

 

 

Figura 5. Conhecimento dos entrevistados sobre os riscos dos agrotóxicos na alimentação. 

Fonte: Autores (2018) 

 

Há uma indivisível estruturação entre a saúde e a alimentação. A produção e o acesso 

aos alimentos são fatores determinantes para a realização dos direitos humanos a alimentação 

saudável e prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis atreladas ao consumo 
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prolongado de agrotóxicos na alimentação (OLIVEIRA, 2014). O objetivo de integrar, articular 

e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição agroecológica e da produção 

orgânica e de base agroecológica, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a 

qualidade de vida da população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta 

e consumo de alimentos saudáveis (BRASIL, 2012a, art. 1). 

Ao finalizar a pesquisa foi sugerido que os entrevistados deixassem os e-mails e 

posteriormente foram encaminhados folders educativos e explicativos sobre os riscos de uma 

alimentação com produtos contaminados, links de filmes e documentários, além de uma lista 

com os dias e horários das feiras agroecológicas de Campina Grande e entorno.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao finalizar a pesquisa tornou-se possível um levantamento sobre o conhecimento de 

uma parte da população de Campina Grande e entorno, sobre a problemática de alimentos que 

possuem vestígios de agrotóxicos. É notório a que as informações sobre esse assunto não 

chegam à população e quando chega é de maneira errônea. Visto isso, vê a necessidade de 

expandir esse conhecimento para a população por meio de campanhas educativas, fazendo com 

que desperte o interesse da população pelo consumo de alimentos saudáveis.  
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Resumo: 

A utilização adequada das plantas medicinais e fitoterápicas propicia a melhoria da qualidade de vida de usuários. 

O projeto Farmácia Viva buscou estimular o cultivo e o consumo das plantas medicinais de modo a promover, 

prevenir, recuperar e reabilitar a saúde dos moradores da comunidade Base Física. Foram realizados levantamentos 

das plantas utilizadas pela comunidade, orientação sobre as indicações, formas de uso, importância relativa dessas 

plantas, formas de cultivo e métodos de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde por meio de 

hábitos que envolvem o cultivo, o consumo e o beneficiamento dessas plantas através de oficinas virtuais, 

distribuição de mudas para os participantes estimulando o cultivo doméstico, bem como vídeos de práticas 

integrativas em saúde como consumo de chás, escalda pés, produção de lambedor e avaliação de saúde, que foi 

feita antes e repetida ao final do projeto para avaliar o impacto das atividades. Observou-se que com esse projeto 

foi possível despertar na comunidade um maior cuidado com a saúde e uma aproximação com a natureza a partir 

da utilização correta das plantas medicinais. 

 
Palavras-Chave: Plantas Medicinais; Agroecologia; Saúde. 

 

 
Abstract: 

The proper use of medicinal and herbal plants improves the quality of life of users. The Live Pharmacy project 

sought to encourage the cultivation and consumption of medicinal plants in order to promote, prevent, recover 

and rehabilitate the health of the residents of the Physical Base community. Surveys were carried out on the 

plants used by the community, guidance on indications, forms of use, relative importance of these plants, forms 

of cultivation and methods of prevention, promotion, recovery and rehabilitation of health through habits 

involving cultivation, consumption and the improvement of these plants through virtual workshops, distribution 

of seedlings to the participants, stimulating domestic cultivation, as well as videos of integrative health practices 

such as tea consumption, foot baths, licking production and health assessment, which was done before and 

repeated at the end of the project to assess the impact of activities. It was observed that with this project, it was 

possible to awaken in the community greater care for health and an approach to nature through the correct use 

of medicinal plants. 
 

Keywords: Medicinal plants; Agroecology; Health. 
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RELATO DE EXPERIENCIA 

 

CONTEXTO: 

O projeto Farmácia Viva foi desenvolvido na Comunidade Base Física, localizada na 

Zona Rural do Município de Ipanguaçu/RN, as margens da RN 118. As atividades tiveram 

início em 05 de outubro de 2020 e foram encerradas em 04 de abril de 2021. A experiência 

vivida nesse projeto apresenta a possibilidade de capacitar a comunidade rural por meio de 

ferramentas digitais e de promover saúde na comunidade rural resgatando a prática do cultivo 

e consumo das plantas medicinais. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: 

O projeto inicial previa intervenções presenciais, mas com a chegada da pandemia do 

novo CORONAVÍRUS, teve-se que adaptar as metodologias para viabilizar a execução das 

atividades. Foi utilizada a ferramenta do WhatsApp para criar um espaço de comunicação com 

os membros da comunidade que foram localizados com ajuda da Agente Comunitária de Saúde. 

Os questionários foram aplicados via Google Forms com perguntas abertas e fechadas visando 

avaliar o conhecimento existente, as principais necessidades do grupo e o perfil da comunidade.  

Após montar o primeiro perfil do grupo foram realizadas postagens de vídeos, textos e 

desafios on-line pelo WhatsApp com informações sobre as 10 medicinais mais conhecidas da 

comunidade (Capim Santo, Erva Cidreira, Hortelã Miúda, Hortelã Graúda, Manjericão, 

Coirama, Louro, Manjericão, Romã, Agrião e Boldinho). Em seguida foram feitas postagens 

de vídeos sobre o cultivo agroecológico de cada medicinal e organizada a distribuição de mudas 

de todas as medicinais estudadas para que as participantes pudessem cultivá-las em suas 

residências como mostram as Imagens 1, 2, 3 e 4. 
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Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

 

Imagem 4 

Ao final foram aplicados novamente questionários pelo Google Forms para identificar 

as transformações proporcionadas pelo projeto. Cerca de 42% das participantes afirmavam ter 

em casa um quintal medicinal antes da participação no projeto. Ao final 91,7% afirmaram 

possuírem um quintal medicinal. Quanto a motivação para cuidar desse espaço, inicialmente 
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o grupo relatou uma ligação com o fato de gostarem de plantas e de poderem ter medicamentos 

em casa. 

Após o projeto além dos fatores ligados a gostar de planta e o fato de serem utilizadas 

em processos de saúde, também foi enfatizado o cuidado com a vida, o ambiente e o corpo, 

além de citarem o novo hábito de consumir chá com frequência. 

As medicinais mais cultivadas inicialmente eram: Capim Santo, Hortelã da folha miúda, 

Hortelã da folha larga, Erva cidreira, Coirama, Louro, Manjericão, Romã, Agrião e Boldinho 

(anador). Após o projeto pode-se observar que todas as medicinais enfatizadas no projeto 

tiveram seu cultivo expandido, incluindo Romã, Malva, Cebolinha, Babosa e Alecrim. Dentre 

os que não possuiam quintal medicinal inicialmente, a principal justificativa era a falta de 

tempo, o pouco espaço e as criações de galinhas. Após participação no projeto apenas duas 

participantes acreditavam não ter um quintal medicinal. 

Uma delas devido ter poucas medicinais e não considerar que se caracterizasse como 

um quintal medicinal e a outra porque não conseguiu solucionar os problemas com as galinhas 

e o burro que comeram suas mudinhas medicinais por mais de uma vez. Já em relação ao 

consumo das medicinais, 87,5% afirmam que o projeto influenciou em seu consumo, entre 

essas influências, as mais citadas foram o consumo de mais plantas medicinais e o 

conhecimento sobre o uso medicinal de cada planta. Esses dados apontam positivamente para 

ganhos de conhecimento e melhorias de hábitos tanto no cultivo como no consumo das plantas. 

Quanto as condições de saúde do grupo no início do projeto, 16% consideravam está 

com sua saúde muito boa, apenas 12% diziam ter um sono muito bom, cerca de     40% 

costumavam tomar medicamentos para dor, 4% tomava diariamente medicação para dormir e 

cerca de 17% tomava medicação para o estômago com frequência. Aproximadamente 25% 

relatavam incômodos nos pés, 29% se declaravam ansioso e mais de 20% do grupo acordava 

com vontade de dormir mais um pouco. Todas as participantes afirmaram que o projeto 

colaborou com os cuidados com a saúde. 

Dentre as falas positivas podemos destacar: “por que adquiri mais conhecimento”; “por 

que com o projeto eu aprendi a serventia das plantas”; me fez buscar mais as plantas medicinais 

e diminuir o consumo de remédios químicos”; “com esse projeto ficou mais fácil cuidar da 

saúde, por que posso ter no meu quintal a solução que antes eu ir procurar na cidade e agora 

eu tenho em casa natural e saudável” e “consegui controlar minha ansiedade com os chás”. 
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Quando convidados a avaliar o projeto, 91,7% classificaram o projeto como ótimo e os demais 

classificaram como bom. 

E apontaram algumas sugestões como “ampliar o projeto para outras comunidades 

distantes do IFRN”; “ser presencial”; “ter mais reuniões e palestras”; “que continue e ensine 

mais sobre as plantas da nossa cidade”; “montar uma cartilha com todas as informações e 

receitas para a gente poder guardar” e “ter mais troca de experiências no presencial, por que 

as vezes no telefone não entendo direito”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES 

 

A experiência do Projeto Farmácia Viva permitiu o aumento do cultivo e do consumo 

das plantas medicinais, além do impacto positivo na saúde dos participantes. Alguns pontos 

citados pela comunidade não poderiam ser realizados no momento por limitações da pandemia, 

mas ficam como sugestão para quando for possível um retorno a nossa realidade presencial. 
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Resumo 

O artigo em questão tem como intuito realizar uma reflexão da relação rural e urbano sobre a visão que foi sendo 

construída sobre esses conceitos e como essa visão dicotômica aparece na atualidade. Nesta dicotomia, o meio 

urbano se apresenta como o lócus do progresso, saber, poder e meio onde a vida e a cultura efetivamente 

acontecem; o rural apresentando-se como algo totalmente distinto é considerado o lugar do atraso, do trabalho 

braçal, da ausência de cultura, dentre outros. A partir desse levantamento conceitual pensar a questão 

ambiental e mais especificamente a educação ambiental por meio de uma proposta de oficina que envolva 

comunidades que possuem no seu modo de vida outra maneira de se relacionarem com a natureza. Pretende-se, 

portanto refletir outras maneiras de pensar para se construir outra episteme do rural- urbano e finalmente encontrar 

outras maneiras de agir. 

 

Palavras-Chave: Epistemologia rural/urbano; Dicotomia rural-urbano; Educação ambiental. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A discussão entre a relação entre rural e urbano sempre esteve presente na geografia 

brasileira, mas é a partir dos anos 90 que os geógrafos retomam diferentes abordagens acerca 

dessa temática. E podemos perceber que ao longo dos anos o campo passou por profundas 

transformações, onde tivemos a migração de grande parte da população rural para a urbana, e 

assim veremos que o campo passa por um período de modernização. Essa modernização e 

conseqüente intensificação dos fluxos migratórios foram acompanhadas de uma cisão ainda 

mais profunda entre o rural/urbano. E apesar da visão dicotomizada entre esses dois conceitos 

percebe-se que o adjetivo de atrasado atribuído ao rural disseminou uma hegemonia do urbano. 

Tendo em vista a complexidade da temática e a tácita inexistência dessas polarizações, como 
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se rural e urbano fossem categorias opostas e não complementares estabelecemos o seguinte 

questionamento: Em que medida uma digressão conceitual e a identificação de outra episteme 

para se pensar a relação rural e urbano constitui uma possibilidade de educação ambiental? 

A partir dessa indagação, o presente artigo teve como proposta construir uma análise 

crítica da visão tradicional que fomos construindo campo e cidade, e rural e urbano a partir 

dessa discussão, refletiremos sobre uma possibilidade de uma nova perspectiva da educação 

ambiental. Além de resgatar outras conexões entre a questão do Rural-Urbano e elaborar uma 

oficina de educação ambiental que aborde com criticidade a relação sociedade/natureza. 

 

2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consistiu fudamentalmente em uma pesquisa bibliográfica em 

livros de leitura corrente, periódicos e impressos que abordam a temática de acordo com as 

palavras-chave relação rural/urbano e relação campo/cidade. Além disso, os principais autores 

utilizados na abordagem de outras perpectivas/relações entre o rural e urbano foram Carlos 

Walter Porto Gonçalves e Roberto Luís de Melo Monte-Mór. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A relação campo-cidade, rural e urbano na Geografia brasileira 

O estudo da relação campo cidade vem sendo discutida de diversas formas por décadas 

pelas ciências humanas e também socais. A ciência geográfica em questão tem desempenhado 

um papel significativo para essas discussões especificamente na década de 

90 quando os geógrafos retomam suas pesquisas sobre essa temática. E as grandes 

transformações ocorrida no período que se estende a segunda metade do século XX, que foram 

predominantes para o surgimento de novas dinâmicas econômicas, sociais, políticas e culturais 

(HESPANHOL, 2013). 

A abordagem dos estudos sobre rural e urbano sempre teve papel importante para o 

desenvolvimento do pensamento geográfico. O que significa isso, os estudos dessa temática 

estão consigo embutidos em várias correntes desde a clássica a cultural. Com isso, afim de 

resgatar e fazer uma breve contextualização iremos abordar nesse tópico, conceitos que 

tomaram significância para o entendimento da relação rural e urbano. 
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Ao pensarmos nessa discussão e sobre o conceito do significado de campo e cidade, 

logo somos levados a entender que campo é o oposto de cidade. Sendo o campo considerado 

um lugar pacato, onde percebemos e sentimos o tempo menos acelerado, predominantemente 

de atividades da agricultura, criação de animais com moradias rústicas, paisagem verde com 

maior quantidade de vegetação, com pouca estrutura e indústria inexistente. 

Apesar da visão oposta do significado de rural e urbano, historicamente os pares 

dialéticos rural- urbano não podem ser compreendidos separadamente, pois são formas 

concretas e não são possíveis existir de maneira isolada. Por mais que apresentem diferenças 

sociais e econômicas bem definidas e específicas eles devem ser compreendidos enquanto 

totalidade concreta do modo de produção capitalista. (SOUZA, 2010, p.195 apud LOPES; 

WENDEL,2010). 

É notório que campo e cidade constituem espaços distintos, com diferenças bem 

definidas e características singulares. Mas devemos ter em mente aqui é, a distinção não 

significa oposição, para esses pares campo x cidade, esse pressuposto é fundamental para 

compreendermos as relações que são estabelecidas entre esses dois, ainda que haja certas 

generalizações entre seu conceito (BAGLI, 2006). 

Então, para compreendermos também o rural e urbano é necessário associar também 

o par dialético campo e cidade e ter em mente que a diferenciação entre a distinção de Rural e 

Urbano: 

 

[...] distinção é necessária porque cidade e campo se caracterizam por representar concentração 

e dispersão e por ser continentes de processos socioespaciais próprios e complementares. 

Urbano e Rural se distinguem por serem atributos e constituintes, condições. Enfim, cidade e 

campo são formas espaciais. Urbano e Rural possuem acima de tudo, uma dimensão 

processual, são conteúdos e contingente. (WILACKER, p. 191) 

 

Por isso entender a relação que fomos construindo ao longo da história sobre o conceito 

de campo e cidade torna-se essencial para compreendermos como se dão as relações na cidade 

e no campo, no rural e no urbano brasileiro. 

Após entendermos que campo e cidade não podem ser pensados de maneira separada e 

devemos sempre os associar para termos seu entendimento, então o que significa para nós o 

campo e a cidade. Ao buscarmos alguns conceitos de Santos (2003) para essa discussão 

podemos notar que além da vinculação citada aqui entre a cidade e o campo se faz necessário 

considerar as mudanças ocorridas, os avanços da ciência, da técnica e da informação que se 
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espalharam de forma irregular no espaço geográfico tornando as dinâmicas sociais no espaço 

mais complexas o que por consequência dificulta a diferenciação rural e urbano. 

Na visão de Santos (2000) notamos que o aprimoramento das técnicas e sua difusão de 

formas distintas no espaço nos mostra cada vez mais a capacidade do homem em se aprimorar, 

modificar e reduzir a dependência da sociedade em relações às condições naturais. Para Santos 

(2003) os últimos séculos definem para a atividade agrícola com a humanização e a 

mecanização do espaço geográfico uma grande mudança de qualidade, dando a constituição 

de um meio geográfico a que podemos chamar de meio-técnico- cientifico-informacional, 

característico agora não só da vida urbana, mas também do mundo rural. Para HESPANHOL 

(2013) o processo de modernização e de tecnificação ampliou a subordinação da agricultura 

incorporado pelo Estado, até o início dos anos 1980, apenas como um setor econômico o que 

favoreceu os interesses dos capitais urbano- industriais, ao mesmo tempo em que excluiu um 

grande número de pequenos produtores e trabalhadores rurais, aumentando a concentração 

fundiária, os problemas ambientais etc., resultando numa maior heterogeneidade socioespacial. 

A partir daí a crescente dificuldade em se definir na atualidade as fronteiras normativas e 

analíticas entre esses espaços. Desse modo, buscando não somente na Geografia, mas também 

em outras pesquisas, de outros autores que apresentam essa uma visão mais abrangente e 

menos cartesiana da complexa relação entre rural-urbano é que buscaremos elementos para 

outra episteme e, por conseguinte para outra relação com a natureza. 

 

Para outras conexões entre Rural e Urbano 

 

Os conceitos sobre o urbano e rural foram formulados e debatidos até a década de 1970 

sob um paradigma dicotômico. A partir de então, inicia-se uma reformulação paradigmática 

que se pretendia pensar o rural/urbano como conceitos inter-relacionados e interdependentes. 

(MINGIONE, PUGLIESE, 1987) Essas novas abordagens surgidas no bojo das Ciências 

humanas começaram a pensar a complexidade existente entre essas duas dimensões/conceitos 

que se complementam. 

Grosso modo, nas comunidades indígenas não havia diferenciação entre o rural e o 

urbano, sobretudo por ainda não haver a constituição de uma sociedade urbana. As relações 

sociais tribais eram diretas, entre si e entre elas e a natureza, muito mais afetivas do que 
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racionais, predominavam as relações de subsistência (caça e coleta) como meio de 

sobrevivência. Com o advento e desenvolvimento da agricultura, estabelece-se uma sociedade 

agrária, onde apesar da cidade se constituir como lócus político-administrativo, o rural é que 

estrutura as relações na cidade, na medida em que é no campo que acontece às relações de 

produção (TREVISAN, 2006). Essas relações pautadas na afetividade e no tempo ditado pela 

dinâmica da natureza são profundamente modificadas a partir do século XVIII pelo advento 

da revolução industrial. As indústrias surgidas na Inglaterra passam a requerer um número 

cada vez maior de força de trabalho em seu processo produtivo e a cidade passa a ser o novo 

habitat dessas pessoas que se fixam na mesma para se tornarem operários. 

 

A cidade é o resultado da concentração da população, dos instrumentos de produção, 

do capital, dos prazeres e das necessidades, ao passo que o campo põe em evidência 

o fato oposto, o- isolamento- e a dispersão. A oposição entre a cidade e o campo só 

pode existir no quadro da propriedade privada; é a mais flagrante expressão da 

subordinação do indivíduo à divisão do trabalho, da subordinação a uma atividade 

determinada que lhe é imposta ( MARX e ENGELS,2005,p. 83 apud PEREIRA, 

p.37) 

 

Se anteriormente à revolução da indústria eram necessários 20 camponeses para 

alimentar um morador da cidade, com as técnicas criadas e implantadas pela indústria, 

passaram a ser necessários somente seis camponeses para realizar essa função (TREVISAN, 

2006). Claramente, observa-se desde então um predomínio do urbano em relação ao rural. 

Ocorre que, tais periodizações não são tão simples de serem feitas, principalmente se o objetivo 

é entender a complexa e imbricada relação entre rural-urbano. Se for assim, a breve 

periodização linearizante, acima feita, empobrece e obscurece o entendimento acerca das reais 

e profundas conexões entre rural e urbano. Está estabelecida uma crise nos padrões rígidos e 

pretensamente universalizantes da ciência, bem como está em crise os tradicionais modos de 

poder político estruturado sobre os territórios. (PORTO- GONÇALVES) Como indica o 

geógrafo Carlos Walter: 

 

Já não podemos mais pensar com as formas disjuntivas, dicotômicas, analíticas como 

até aqui nos acostumamos como, por exemplo, com a disjunção espaço e tempo. Da 

física quântica às tradições do pensamento aymara, quéchua, maia, hindu, chinês ou 

guarani há o reconhecimento do princípio da relacionalidade que nega a existência 

de unidades indivisíveis - o átomo, a molécula, o indivíduo - que, sabemos, são 

estruturantes do modo de produção científico cartesiano, newtoniano e copernicano. 

(PORTO-GONÇALVES). 

 

Esse modo de produção científico salientado pelo autor perpetuou um modo exclusivo 
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de pensar o rural e urbano que, como descrito no início do texto, só começa a ser 

questionado/reformulado a partir da década de 70 do século passado. É preciso salientar 

que nesse modo disjuntivo/dicotômico de pensar há mais do que uma pretensa neutralidade 

analítica, há embutida nele, processos ideológicos que criam hierarquias e qualificam e 

desqualificam sob uma ótica européia colonialista. Ao urbano estão destinados os atributos de 

civilizados, detentor do trabalho intelectual, produtor de riquezas, local da cultura, e ao rural 

eram/são atribuídos qualificações que o associam ao atraso, trabalho braçal, à ausência de 

progresso. Essas qualificações eurocentradas reverberaram entre os séculos desde o início dos 

empreendimentos colonizadores postos em curso pela Europa. O que se coloca aqui é a 

urgência em se pensar outras relações possíveis entre o rural-urbano, especificamente que nos 

tragam elementos para se pensar a questão ambiental para além de uma visão romântica, 

mercadológica ou mesmo fragmentada. As implicações dialéticas reais dos pólos campo-

cidade já eram apresentadas com uma necessidade de se pensar sobre as mesmas de forma 

dialética, como descreveu Engels: 

 

A supressão da oposição cidade e campo não é só possível, mas formou-se uma 

necessidade direta da própria produção da indústria, como se tornou igualmente 

uma necessidade da produção agrícola, e ainda por cima, da higiene pública, só 

com a fusão da cidade com o campo é que se pode eliminar a intoxicação atual do 

ar, da água e do sol: só ela pode levar as massas que hoje definham nas cidades ao 

ponto em que seu estrume sirva para produzir plantas em vez de produzir doenças 

(ENGELS Friedrich, 1979 [1845], p. 56). 

 

Apesar do texto acima ter sido escrito em 1845 sobre as habitações urbanas, tem-se a 

impressão que Engels faz uma caracterização/denúncia dos dias atuais; ou por outro prisma; o 

que diria Engels caso vislumbrasse as megacidades e metrópoles do século XXI com todos os 

tipos (in)imagináveis de impactos sócio-urbano-ambientais? Atualmente, o agravamento do 

efeito estufa (aquecimento global) é um dos mais graves desses impactos ambientais que 

encontrou na industrialização e no modo de vida urbano condições para sua plena atuação, os 

efeitos sentidos no meio como resultado do aquecimento global são, paradoxalmente, efeitos 

decorrentes do sucesso empreendido pela modernidade e não de sua falência. 

Carlos Walter aborda a necessidade de se construir outra episteme para outra política e 

vice-versa como possibilidade de se reinventar as atuais configurações dos assentamentos 

humanos. 
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A cidade e o urbano como prevalência sobre o campo e o rural: prevalência para 

quem? 

A Cidade das Letras, como era chamada, esteve entre as primeiras cidades modernas 

criadas pelos portugueses na América para ser um centro político que, dentre outras funções, 

controlava e dominava o campo. “As cidades criadas na América (Abya Yala) a partir do 

século XVI foram deliberadamente criadas não só como parte de um império e, mais do que 

isso, como parte de um sistema mundo moderno-colonial que constitui nossa história de longa 

duração ainda hoje.” (PORTO-GONÇALVES) Ressalta- se que, a expressão urbano foi 

utilizada no século XVI exatamente para designar a cidade- império, já no século seguinte o 

termo city (francês – cité, latim – civitas) foi expresso pelos ingleses, principalmente por 

Londres (grande centro financeiro do século XVII), na época vitoriana para se contrapor ao 

campo (Monte-Mór, 2006, p.11). Em ambos os casos, o léxico indica características que tem 

haver com dominação, controle, superioridade, imperialismo. A superioridade do urbano sobre 

o rural é superlativizada a partir do século XVIII quando as indústrias tornam-se parte 

integrante da paisagem urbana. Como indica o autor: 

 

A cidade passou a não mais apenas controlar e comercializar a produção do campo, 

mas também a transformá-la e a ela agregar valor em formas e quantidades jamais 

vistas anteriormente. O campo, até então predominantemente isolado e auto-

suficiente, passou a depender da cidade para sua própria produção, das ferramentas e 

implementos aos bens de consumo de vários tipos, chegando hoje a depender da 

produção urbano-industrial até para alimentos e bens de consumo básico (MONTE-

MÓR, 2006, p.13) 

 

Henry Lefebvre (2009) chamou essa dependência econômica de subordinação do campo 

à cidade. Além disso, até mesmo para se reconhecer um determinado povo como civilização ou 

não, era levado em conta o fato de terem edificado cidades, com obras arquitetônicas 

monumentais, duradouras no tempo e visíveis no espaço. Por exemplo, os incas e astecas eram 

considerados civilizações, enquanto que povos nômades ou seminômades eram tidos como não 

civilizados (PORTO-GONÇALVES). 

A configuração espacial campo-cidade na América Latina ocorreu por meio de um 

processo intitulado por David Harvey como “acumulação por espoliação” (HARVEY, 2006). 

Tais espoliações/expropriações ocorreram de forma massiva e generalizada por pelo menos duas 

vezes, e tantas outras milhares de vezes em escala menores. A primeira grande acumulação por 

espoliação deu-se com a invasão/encobrimento da América e a outra começou a ocorrer com 
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grande intensidade a partir da década de 1960 (revolução verde) que expropriou milhares de 

camponeses de suas terras. 

Considerando o total de população urbana hoje no planeta é preciso indagar: onde vivem 

a maior parte dessas pessoas? Carlos Walter nos responde a essa questão com estatísticas que 

são no mínimo contraditórias: 

 

A ideologia do urbano como “modelo de civilidade” não corresponde à realidade 

cotidiana onde estão 70% da população urbana do planeta. Dos quase três bilhões 

de urbanos (2.923 bilhões) cerca de 924 milhões estão em favelas, sendo que dessa 

população favelada, 94% está na África, na Ásia, na América Latina e Oceania, 

segundo a ONU. (PORTO´GONÇALVES) 

 

A superlativizada extensão territorial desses agrupamentos humanos, conhecida como 

favela, conduziu a formulação de outra expressão para designar esses espaços – a periferia. As 

populações faveladas ou periféricas vivendo em condições subumanas e expostas a todo tipo 

de violência não experimentam em seu cotidiano condições do modo vida rural, tampouco 

vivenciam o urbano. Como descreve o autor: 

 

Assim, nem mesmo a idéia do urbano enquanto artificialização da natureza se pode 

alegar para esses aglomerados das periferias, na medida em que, até nesse sentido, a 

população sente da maneira mais dramática a vulnerabilidade a doenças, a enchentes 

e a desmoronamentos de encostas a que estão quotidianamente submetidos. A 

natureza se faz presente muito mais como morte do que como vida nessas 

configurações urbanas-e suas-periferias (PORTO- GONÇALVES) 

 

De qualquer modo, todas essas referências dicotômicas e hierarquizantes têm sido 

questionadas, entre antropólogos, sociólogos e geógrafos e são essas novas maneiras de 

pensar/agir acerca da relação rural-urbano que especificamente interessa a essa reflexão. Assim 

pretende-se apresentar algumas dessas novas abordagens e como elas sugerem uma maneira 

mais integral e complexa acerca dos conceitos entre rural-urbano. 

 

Para outra episteme rural-urbana: reflexões ambientais possíveis. 

Para se pensar outra episteme acerca da relação entre campo-cidade, Roberto Monte-

Mór descreve outro significado para o termo urbano, vinda da expressão urbanum, significa 

arado, o sulco na terra realizado pelos bois sagrados. 

 

Também se origina do latim o sentido de urbano, com dupla conotação: de urbanum 

(arado) vem o sentido de povoação, a forma física da ocupação do espaço de vida 
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delimitado pelo sulco do arado dos bois sagrados que marcava o território da 

produção e de vida dos romanos; da sua simplificação semântica originaram-se urbe 

e urbs, este último termo referindo-se a Roma, cidade- império, centro do mundo e, 

assim, desaparecido até as grandes cidades da era moderna. (MONTE-MÓR, 2006, 

p.11) 

 

O que se apresenta, deste modo, pelos dois significados de urbano, arado e urbanum, 

é o fato de que até mesmo na origem semântica existe uma relação entre sociedade e natureza. 

A cidade nunca se erigiu fora desse contato com a terra e sim a partir dele. Além disso, é esse 

mesmo sulco no arado que marcava a terra antes de se realizar o cultivo, ou melhor, cultura, 

expressões com a mesma origem e que possuem ao mesmo tempo duplo sentido: plantar e 

realizar cultura. Elemento que nos sinaliza que a produção do urbano, nunca ocorreu fora da 

natureza e sim junto à natureza. 

Sobre a relação do homem com a natureza e as formas dos assentamentos humanos, 

podemos aprender muito com os povos originários. A relação estabelecida com a terra por 

parte dos grupos indígenas é radicalmente diferente das relações hegemônicas e predatórias 

sistematicamente empreendidas pelo capital e reproduzidas em diversas esferas da sociedade. 

Eles possuem outra maneira de pensar/realizar os assentamentos humanos e certamente esse 

saber, muito mais do que ser preservado deve ser compartilhado para que o urbano e rural 

possam ser ressignificados e de algum modo estabelecer relações mais igualitárias do homem 

com seu próximo e de todos com a natureza. Por isso, apresentamos uma proposta de oficina 

para estudantes do ensino fundamental II ou ensino médio com o objetivo de colocar em prática 

a dimensão epistemológica apresentada por esse texto. 

 

Oficina “Dos Xacriabás aos Xucuru-kariri: aprendendo sobre a natureza com os 

povos originários de Minas 

 

A oficina poderá ser ministrada para os estudantes do ensino fundamental II e Ensino 

Médio adequando o conteúdo ao respectivo ano escolar. O objetivo é a valorização da cultura 

dos povos originários e o aprendizado acerca da relação desses povos com a natureza. Essa 

atividade será dividida em três partes, podendo ser ministrada em até três encontros. 

1ª parte- Conhecendo os diferentes povos de Minas Gerais. 

Nesta etapa inicial serão apresentados aos estudantes os nomes e algumas 

características (culturais, religiosas e alimentares) dos povos indígenas localizados dentro do 
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estado de Minas Gerais. Em seguida, será distribuído um mapa com a localização dos 

territórios indígenas, para que possam associar cada uma delas à sua respectiva localização 

dentro do estado. Uma questão fundamental a ser abordada com os estudantes é o fato de 

grande parte dos povos localizados atualmente em Minas gerais são originárias do litoral e 

migraram para o interior em função do “encobrimento do Brasil”, o que, de certo modo, afetou 

drasticamente o modo de relação com a terra, anteriormente estabelecido. 

2ª parte - Alimentação e espiritualidade 

Nesta etapa, os próprios estudantes escolherão um dos oito povos indígenas para 

pesquisar seu modo de alimentação buscando responder, por exemplo, as perguntas sugeridas 

no roteiro: 

1) Quais as atividades praticadas por esse povo para aquisição dos alimentos? (Caça, 

pesca, agricultura, etc.) 

2) Quais são suas preferências alimentares? 

3) O local de origem desse povo e sua posterior migração alteraram sua forma de se 

relacionarem com a natureza? O que mudou? 

4) Qual a relação entre alimentos e religiosidade para este povo? 

5) Dos conhecimentos adquiridos sobre o grupo indígena pesquisado, qual/quais 

vocês acreditam que poderíamos adaptar/utilizar para melhorarmos nossa relação 

uns com outros e com a natureza? 

3ª parte- Sistematização 

Sugere-se que nesse momento os estudantes sistematizem as pesquisas realizadas, os 

debates, as possíveis conclusões a que chegaram em forma de vídeo ou produção textual. O 

importante é haver essa sistematização e uma posterior apresentação coletiva, para que os 

alunos possam conhecer/ressignificar coletivamente as ideias iniciais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre todas as referências pesquisadas, dentro da Geografia e fora dela, apontaram 

para a necessidade de superar a dicotomia entre urbano/rural ou cidade/campo. As relações 

estabelecidas no meio urbano são hegemônicas e excludentes e a maior parte das pessoas que 

vivem nas periferias não consegue o acesso básico às artificialidades urbanas para viverem 
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dignamente. Considera-se que um caminho de reflexão possível é a construção/entendimento 

de outra epistemologia que mude radicalmente a maneira de pensar o campo, pensar a cidade 

e pensar sua relação. O urbano não é o estágio máximo de civilização (como ideologicamente 

propõe uma visão evolutiva linearizante) tampouco o rural é o lugar do atraso, do arcaico e do 

incivilizado. Existe mais que uma relação, trata-se de uma simbiose entre homem/natureza 

consequentemente entre urbano/rural. Apropriar-se dessa ideia é o começo necessário para se 

restabelecer uma reapropriação social da natureza onde exista uma verdadeira relação de 

comunhão com a terra e com o próximo. 
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Resumo 
O presente estudo foi realizado no município de Icapuí, que possui uma área de 428,69km² e 64 km de praia A 
pesquisa consistiu em fazer um levantamento junto as famílias do assentamento São Francisco MST e Comunidade 
de Nova Belém, por meio de uma abordagem qualitativa. Focou-se no conhecimento local sobre métodos e 
técnicas de reutilização da água produzida nas residências. No dia 12 de outubro de 2017 foram aplicados 82 
questionários representando assim as duas comunidades, onde na comunidade do assentamento São Francisco 
MST foram entrevistadas 41 famílias totalizando uma quantidade de 154 pessoas e na Comunidade de Nova Belém 
foram entrevistadas 41 famílias desta comunidade, totalizando assim 141 pessoas. Realizamos um trabalho de 
compilação de dados a partir das informações obtidas, procurando estabelecer uma relação concreta entre os 
elementos do meio natural e as consequências da ação antrópica a respeito dos recursos hídricos e aos meios de 
reuso da água na região. O propósito desse trabalho realizado foi ter o aprofundamento de conhecimentos, 
facilitar a propagação da educação ambiental, de forma consciente e adequada e a preservação dos recursos 
hídricos com a abordagem da sua importância e sua reutilização. 
 

Palavras-Chave: Água residuais; Recursos Hídricos; Reuso; Meio Ambiente. 

 
Resumen 
El presente estudio se realizó en la ciudad de Icapuí, que tiene una extensión de 428,69 km² y 64 km de playa. La 
investigación consistió en encuestar a las familias del asentamiento del MST São Francisco y la Comunidad Nova 
Belém, utilizando un enfoque cualitativo. Se centró en el conocimiento local sobre métodos y técnicas para 
reutilizar el agua producida en los hogares. El 12 de octubre de 2017 se aplicaron 82 cuestionarios, representando 
así a las dos comunidades, donde se entrevistaron a 41 familias en la comunidad del asentamiento São Francisco 
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MST, totalizando 154 personas y en la Comunidad de Nova Belém, se entrevistaron 41 familias, totalizando 141 . 
Realizamos un trabajo de recopilación de datos a partir de la información obtenida, buscando establecer una 
relación concreta entre los elementos del medio natural y las consecuencias de la acción humana sobre los 
recursos hídricos y los medios de reutilización del agua en la región. El propósito de este trabajo fue profundizar 
el conocimiento, facilitar la propagación de la educación ambiental, de manera consciente y adecuada, y también 
preservar los recursos hídricos abordando su importancia y reutilización. 
 

Palabras Clave: Aguas residuales; Recursos hídricos; Reutilizar; Medio ambiente.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um bem econômico essencial que está cada dia mais escasso. Em regiões de 

semiárido esse problema se agrava, pois, existe pouca educação e consequentemente falha na 

gestão do recurso levando a um desperdício de água. É importante estudar e aprofundar tal tema, 

pois a água é essencial para a vida no planeta terra. 

Assim este trabalho visa demostrar conceitos e disseminar ideias existentes sobre o reuso 

da água residuais além de proporcionar ideias bases para ampliação sobre os recursos hídricos 

afim de transformar a realidade vivida atualmente, na busca de novas alternativas para um futuro 

melhor. 

Tal estudo foi direcionado com a intenção de propiciar uma abrangência maior sobre o 

tema aqui em destaque. Com o intuito de fazer aprofundamento sobre o tema. Além disso é 

importante gerar uma nova visão consciente sobre o reuso de águas residuais. Neste sentido, o 

trabalho de educação e disseminação de novas tecnologias para a preservação de recursos 

hídricos, é de fundamental importância pois ainda é restrito e complexo, pois sua popularização 

acerca do tema é pouco abordada. 

Neste sentido a presente pesquisa busca realizar um estudo comparativo dos 

procedimentos de utilização dos recursos hídricos nos assentamentos São Francisco MST e 

Comunidade de Nova Belém, no município de Icapuí considerando os princípios do 

desenvolvimento sustentável. Para isso foi necessário fazer um levantamento das práticas de 

utilização da água nas duas áreas; conhecer os planos de Gestão ambiental nas duas áreas 

estudadas; conhecer as ações que mostram o nível de consciência sobre a importância de uma 

gestão eficiente da água. Acreditamos que esta pesquisa contribuirá para futuros estudos nessa 

área. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A escassez de água no mundo é agravada em virtude do crescimento populacional e da 

falta de manejo e usos sustentáveis dos recursos naturais. Para o Unicef (Fundo das Nações 

Unidas para a Infância), menos da metade da população mundial tem acesso à água potável, a 

irrigação corresponde a 73% do consumo de água, 21% vão para a indústria e apenas 6% 

destinam-se ao consumo doméstico (Setes, 2013). 

Segundo MORELLI (pág.4, 2005), o crescente consumo de água tem feito do reuso 

planejado uma necessidade primordial. Essa Prática deve ser considerada parte de uma atividade 

mais abrangente que é o uso racional da água, o qual inclui também, o controle de perdas, 

redução do consumo de água e a minimização da geração de efluentes. 

É crescente o interesse em aumentar a eficiência na utilização de águas salinas na 

irrigação nos últimos anos. Podem ser usadas com sucesso no cultivo de determinadas plantas, 

sem maiores consequências em longo prazo para culturas e solos, desde que sejam aplicadas 

técnicas de manejo adequadas. Isso envolve o uso de fontes de águas salinas utilizando espécies 

ou cultivares mais tolerantes, bem como a utilização dessas fontes em estádios diferentes, 

sistema irrigação, além de diversas práticas de manejo do sistema solo-planta (Malash et al., 

2006; Chauhan & Singh, 2008). 

O reuso da água reduz a demanda sobre os mananciais de água devido à substituição da 

água potável por uma água de qualidade inferior (BRASIL, 2005). Esta prática, atualmente muito 

discutida e posta em evidência e já utilizada em alguns países é baseada no conceito de 

substituição de mananciais. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado no município de Icapuí (latitudes -4°37’40” e -4°51’18” 

e longitudes -37°15’30” e -37°33’44”), que possui uma área de 428,69km² e 64 km de praia. O 

Município está situado na porção nordeste do litoral leste do Estado do Ceará, na Microrregião 

do baixo Jaguaribe, na região hidrográfica atlântico Nordeste Oriental, aproximadamente 200 

km de Fortaleza por via rodoviária (IBGE, 2010). 
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Icapuí, situado no extremo leste do Estado do Ceará, faz fronteira com o Estado do Rio 

Grande do Norte, e no Ceará, com a cidade Aracati, de onde foi desmembrado em 15 de janeiro 

de 1985 (Decreto Lei 11.003), composto, desde então, por três Distritos: Icapuí (Sede), 

Ibicuitaba e Manibu.  

O município possui uma área de 428,69 km², tem 46,015 km de linha de praia e possui a 

maior parte de sua população, de 18.393 habitantes (IBGE, 2010), distribuída ao longo da 

planície costeira, distando no máximo 3 km do oceano. Está inserido na microrregião do baixo 

Jaguaribe, Setor 1, costa leste da zona costeira do Ceará (Perfil dos Estados Litorâneos, MMA, 

1996). 

Com o advento cada vez maior da necessidade de água potável, o manancial hídrico 

subterrâneo vem ganhando espaço por seu aspecto qualitativo e posicionamento em relação ao 

local da demanda, comparativamente aos mananciais de superfície que gradativamente 

sucumbem pelas ações antrópicas e pela poluição gerada. O município de Icapuí é abastecido 

através de poços tubulares subterrâneos escavados que abastecem uma população de 

aproximadamente 19.000 mil habitantes, localizados predominantemente em vilas e na orla 

costeira. 

A pesquisa consistiu em fazer um levantamento junto as famílias do assentamento São 

Francisco MST e Comunidade de Nova Belém, por meio de uma abordagem qualitativa. Focou- 

se no conhecimento local sobre métodos e técnicas de reutilização da água produzida nas 

residências. Além disso, buscou-se conhecer meios de armazenamento de água e tecnologias de 

mitigação e convivência com a seca nas proximidades. 

Para isso foram realizadas visitas nas residências da população local, nas quais foi 

aplicado um questionário semiestruturado que permitisse conhecer sobre os métodos de 

reutilização de água e obter informações sobre o conhecimento local acerca do reuso. No dia 12 

de outubro de 2017 foram aplicados 82 questionários representando assim as duas comunidades, 

onde na comunidade do assentamento São Francisco MST foram entrevistadas 41 famílias 

totalizando uma quantidade de 154 pessoas e na Comunidade de Nova Belém foram 

entrevistadas 41 famílias desta comunidade, totalizando assim 141 pessoas. 

A pesquisa bibliográfica sobre o tema, assim abordando é justificando pela sua urgência, 

neste contexto, este trabalho se justifica por ter que entender a importância da conservação da 
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água e pesquisar quais formas de reuso foram e têm sido desenvolvidas na região por meio da 

população e do conhecimento local, e que precisam ser mais difundidas. 

Realizamos um trabalho de compilação de dados a partir das informações obtidas, 

procurando estabelecer uma relação concreta entre os elementos do meio natural e as 

consequências da ação antrópica a respeito dos recursos hídricos e aos meios de reuso da água 

na região.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No semiárido nordestino a utilização de águas residuais domésticas consiste em uma das 

alternativas de convivência com a seca, pois a água se tornou um fator limitante para o 

desenvolvimento urbano, industrial e agropecuário. 

A respeito das fontes hídricas disponíveis nas duas regiões constatou-se que existem 

quatro fontes disponíveis para a população do assentamento São Francisco, sendo que a mais 

utilizada é o abastecimento através de caminhão pipa com percentual de 70% (setenta por cento) 

e o uso de água encanada que representa 20% (vinte por cento) (Gráfico 01). 

 

 

Gráfico 01. Fontes Hídricas disponíveis no Assentamento São Francisco em Icapuí-CE. Fonte: Autor. 

 

Já na região da comunidade Nove Belém a respeito das fontes hídricas disponíveis, 

constatou-se que existem Três fontes disponíveis, sendo que a mais utilizada é o abastecimento 

através de água encanada com percentual de 80% (oitenta por cento) e também o uso de poços 
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artesianos particulares que representa 18% (dezoito por cento) isso evidencia que na região existe 

um sistema de distribuição de água eficiente (Gráfico 02). 

 

 
Gráfico 02. Fontes Hídricas disponíveis na Nova Belém em Icapuí-CE. Fonte: Autor. 

 

 

Em relação as tecnologias de armazenamento de água potável e de consumo observou- 

se que existe na comunidade do assentamento São Francisco um relevante empenho em ser feito 

a construção de cisternas como também a utilização de caixas d’água representando um 

percentual de 64% (sessenta e quatro por cento) e 28% (vinte e oito por cento) dos entrevistados 

respectivamente (Gráfico 03). 

 

 
Gráfico 03. Tipo de armazenamento de água potável e de consumo no Assentamento São Francisco em Icapuí- 

CE. Fonte: Autor. 
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Já na comunidade Nova Belém notou-se um acentuado empenho em ser feito a 

construção de caixas d’água como também a construção de cisternas representando um 

percentual de 37% (trinta e sete por cento) e 33% (trinta e três por cento) dos entrevistados 

respectivamente (Gráfico 04). 

 

 

Gráfico 04. Tipo de armazenamento de água potável e de consumo na Nova Belém em Icapuí-CE. Fonte: Autor. 

 

Após a aplicação dos questionários nas duas comunidade, percebeu-se que muitos dos 

entrevistados tem amplo conhecimento empírico em relação aos meios de reuso de água, isso se 

justifica pelo fato de que 85% (oitenta e cinco por cento) da população fazem o reuso da água 

no assentamento São Francisco e 68% (sessenta e oito por cento) na comunidade Nova Belém, 

por meio da observação do ambiente e da necessidade de dar um destino adequado ao insumo 

produzido nas residências, que são gerados por águas oriundas das pias e do banho, que antes 

eram descartados no solo sem o devido tratamento para descontaminação de compostos químicos 

prejudiciais aos mananciais hídricos da região. Já os 15% (Quinze por cento) da população do 

assentamento São Francisco e os 32% (Trinta e Dois por cento) da população da comunidade 

Nova Belém que não utilizam técnicas de reuso de água nas suas residências, esclareceram que 

era por falta de conhecimento de como se fazer o reuso de forma adequada (Gráfico 05 e 06). 
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Gráfico 05. Percentagem da população que faz ou não o reuso de água no Assentamento São Francisco em 

Icapuí-CE. Fonte: Autor. 

 
Gráfico 06. Percentagem da população que faz ou não o reuso de água na Nova Belém em Icapuí-CE. 

Fonte:Autor. 

 

A utilização da água residuária de origem doméstica é uma opção favorável do ponto de 

vista ambiental já que contribui para diminuição da captação e consequentemente redução nas 

vazões de lançamento e descarte de efluentes no meio ambiente. 

É também uma forma de se tentar amenizar o problema de escassez de recursos hídricos 

em região semiárida e o elevado custo na construção de novos sistemas de abastecimento de 

água. A ausência de sistemas adequados de reuso de água acarretam riscos de contaminação ao 

meio ambiente, riscos à saúde pública, esgotamento dos recursos hídricos e prejuízos às 

atividades econômicas locais. Neste contexto, o uso consciente dos recursos hídricos do planeta, 

incluindo o reuso da água, é um dos temas mais relevantes nas políticas ambientais, bem como 

em pesquisas de desenvolvimento de novas tecnologias. 

Existem atualmente sistemas capazes de reciclar a água da lavagem de pias, banheiras, 

chuveiro e máquinas de lavar. Sistemas de coleta de chuva também são opções interessantes pois 

a água captada nos telhados pode ser armazenada em tanques e suprir usos não potáveis: vasos 

sanitários e rega de jardins, por exemplo. 
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Através da pesquisa de campo, comprovou-se que a população das duas comunidades de 

forma efetiva e racionalizada fazem o reuso de água por meio da Irrigação que representa 41% 

(quarenta e um por cento) dos entrevistados no assentamento São Francisco e por meio da rega 

de jardim que representa 36% (Trinta e Seis por Cento) dos entrevistados na comunidade Nova 

Belém, mas apesar que ainda existe um percentual de 32% (Trinta e dois por cento) da população 

local do assentamento São Francisco e 29% (Vinte e nove por Cento) da população local da 

comunidade Nova Belém que faz o descarte inadequado dos rejeitos gerados nas residências no 

solo (Gráfico 07 e 08). É por isso que o tratamento de esgoto tem um papel fundamental na 

gestão dos recursos hídricos. 

Pensar em maneiras de reutilizar a água é uma forma de controlar perdas e evitar 

desperdícios, além de minimizar o consumo de água. A água pode ser poupada com o reuso de 

efluentes tratados seguido por parâmetros de qualidade estabelecidos pela legislação brasileira. 

O saneamento básico torna-se muito importante quando se trata do meio ambiente referente à 

proteção de mananciais hídricos, pois se investe na exploração da água, mas, promove ações 

variadas para que estas fontes sejam preservadas. 

Em questões práticas, a importância do saneamento básico está ligada a implantação de 

sistemas e modelos públicos que promovam o abastecimento de água, esgoto sanitário e 

destinação correta de lixo, com o objetivo de prevenção e controle de doenças, promoção de 

hábitos higiênicos e saudáveis, melhorias da limpeza pública básica e, consequentemente, da 

qualidade de vida da população. 

 

 
Gráfico 07. Meios de reutilização de água no Assentamento São Francisco em Icapuí-CE. Fonte: Autor. 
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Gráfico 08. Meios de reutilização de água na Nova Belém em Icapuí-CE. Fonte: Autor. 

 

Os serviços de saneamento básico são considerados essenciais pois é a partir deles que 

podemos promover as condições mínimas de desenvolvimento social. Cabe aos gestores e às 

políticas públicas o papel de responsabilidade, articulação e reversão dessa realidade, utilizando 

técnicas modernas como as fossas biosepticas, para reduzir o uso de fossas negra, principalmente 

em regiões mais pobres, como o norte e nordeste, onde são encontradas as situações e os índices 

mais alarmantes de falta de saneamento básico. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo desse trabalho foi estudar, analisar e informar como se dá o processo 

de reutilização de águas residuais de duas comunidades rurais do município de Icapuí- CE. 

Diante disso mostrar a importância do reuso da água de forma sustentável tendo em vista que 

muitas pessoas não fazem seu reaproveitamento. 

A água é de fundamental importância para a vida de todas as espécies. Aproximadamente 

80% de nosso organismo é composto por água. Boa parte dos pesquisadores concorda que a 

ingestão de água tratada é um dos mais importantes fatores para a conservação da saúde, é 

considerada o solvente universal, auxilia na prevenção das doenças (cálculo renal, infecção de 

urina etc.) e proteção do organismo contra o envelhecimento. Porém, está havendo um grande 

desperdício desse recurso natural, além de seu uso ser destinado principalmente para as 

atividades econômicas. 

O propósito desse trabalho realizado foi ter o aprofundamento de conhecimentos, facilitar 

a propagação da educação ambiental, de forma consciente e adequada e a preservação dos 

recursos hídricos com a abordagem da sua importância e sua reutilização. E que este trabalho 

557 



 
 

 

sirva de base para outros estudos relacionados, pois o reuso da água ainda hoje, se torna bastante 

complexo. 

A poluição hídrica é outro fator agravante, os rios são poluídos por esgotos domésticos, 

efluentes industriais, resíduos hospitalares, agrotóxicos, entre outros elementos que alteram as 

propriedades físico-químicas da água. Diante os fatos o aumento da demanda pela água segue 

seu curso, é natural que alternativas para seu uso eficiente ou adequado sejam previstas. Nossa 

contribuição, foi comprovar a eficácia e da importância da ampliação do uso da água reciclada, 

bem como a comprovação das vantagens de seu aproveitamento. 
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Resumo 

O ensino voltado para a Educação Ambiental, através de temas relacionados à Sustentabilidade, reflete na 

Qualidade de Vida de educadores e educandos e estimula a adoção de práticas que irão refletir na manutenção da 

qualidade de vida em nosso planeta. O presente relato de experiência apresenta as atividades desenvolvidas por 

duas estudantes bolsistas do projeto de extensão intitulado “Educação Ambiental e Qualidade de Vida: 

Aprendendo com os Jogos Didáticos” do curso de graduação em Engenharia Agronômica, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Os materiais e métodos utilizados foram atividades, exercícios e 

jogos didáticos adaptados a temática ambiental. Acreditamos que contribuímos de forma positiva compartilhando 

conhecimento com os alunos, professores, diretores e colaboradores, abrindo espaço para ouvir sobre o que os 

envolvidos estavam percebendo na sociedade e desta maneira dialogar sobre os temas da sustentabilidade e 

qualidade vida de forma lúdica e prática. Era notória a satisfação dos professores, alunos e direção dos colégios 

que desenvolvemos o projeto. Os resultados vão além das escolas, mas chegam também em toda a equipe 

colaboradora do projeto. Fazer extensão não é transferir conhecimento, e sim, compartilha-lo, e tendo essa 

consciência o processo beneficiou todas as partes, tanto o público alvo, como bolsistas e voluntários.  

Palavras-Chave: Educação Ambiental; Qualidade de Vida; Jogos Didáticos. 

 

 
Resumen 

La enseñanza orientada a la Educación Ambiental, a través de temas relacionados con la Sustentabilidad, reflexiona 

sobre la Calidad de Vida de educadores y estudiantes y fomenta la adopción de prácticas que reflejen el 

mantenimiento de la calidad de vida en nuestro planeta. Este relato de experiencia presenta las actividades 

desarrolladas por dos becarios del proyecto de extensión titulado "Educación Ambiental y Calidad de Vida: 

Aprendizaje con Juegos Didácticos" de la carrera de Grado en Ingeniería Agronómica, Instituto Federal de 

Educación, Ciencia y Tecnología de Pernambuco. Los materiales y métodos utilizados fueron actividades, 

ejercicios y juegos educativos adaptados a la temática ambiental. Creemos que contribuimos positivamente al 

compartir conocimientos con estudiantes, docentes, directores y empleados, abriendo espacios para escuchar lo 

que los involucrados estaban notando en la sociedad y, de esta manera, dialogar sobre temas de sustentabilidad y 

calidad de vida de una manera lúdica y práctica. . Fue notoria la satisfacción de los profesores, alumnos y dirección 

de las escuelas que desarrollaron el proyecto. Los resultados van más allá de las escuelas, pero también llegan a 

todo el equipo que colabora con el proyecto. La extensión no se trata de transferir conocimientos, sino de 

compartirlos, y con esta conciencia, el proceso benefició a todas las partes, tanto al público objetivo, becarios 

como a voluntarios. 

 

Palabras Clave: Educación ambiental; Calidad de vida; Juegos didácticos. 

 

RELATO DE EXPERIENCIA 

559 



 
 

 

 

CONTEXTO: 

A educação ambiental permeia todas as áreas do conhecimento nos diversos níveis do 

ensino e práticas que contemplem a preservação do ambiente podem ser inseridas no processo 

de aprendizado de cada cidadão. O ensino voltado à educação ambiental, através de temas 

relacionados à sustentabilidade e a agroecologia, reflete na qualidade de vida e estimula a 

adoção de práticas que irão refletir na manutenção da vida no planeta. Realizar atividades 

lúdicas sobre a educação ambiental é importante, pois torna o processo de construção de 

conhecimento atrativo para o público envolvido.  

O objetivo do presente trabalho é relatar atividades desenvolvidas no projeto de 

extensão “Educação ambiental e qualidade de vida: aprendendo com os jogos didáticos”, 

desenvolvido nas cidades de Pombos e Vitória, em Pernambuco, tendo como público alvo 

estudantes de escolas municipais desses mesmos municípios. O projeto foi desenvolvido entre 

os anos de 2018 e 2020, contando com atividades voltadas a temas de cunho ambiental, tendo 

como principal metodologia o uso de jogos didáticos adaptados à temática. Caminhadas em 

ambientes verdes, palestras, jogos e dinâmicas sensoriais serviram como meio de inteirar o 

público alvo à temática proposta e se caracterizam como principal metodologia do projeto. 

Ressaltamos que houve um esforço da equipe do projeto para que nas práticas o público se 

tornasse parte integrante da atividade, tornando-o protagonista do seu próprio processo de 

ensino – aprendizagem. Ao longo das conversas e debates percebemos um baixo nível de 

conhecimento do público alvo acerca das temáticas propostas. Seguimos as atividades 

ancoradas na necessidade do público alvo, podendo trabalhar da melhor forma a problemática 

encontrada. Os resultados devem ser considerados de forma qualitativa, visto que foram 

resultados advindos de prática extensionista. Sobre os resultados do projeto, podemos citar: 

artigos e resumos aceitos em congressos, jogos didáticos criados a partir de material reciclável, 

um documentário criado e disponível aos professores e alunos envolvidos no projeto, eventos 

realizados na área de educação ambiental, cartazes, folhetos e uma cartilha didática e adaptada 

ao ensino ambiental. É importante comentar que os resultados de uma ação extensionista está, 

principalmente, na experiência vivenciada e nos diálogos compartilhados, e, para a equipe do 

projeto, esse foi o resultado de maior valor qualitativo. 
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:  

 

Os métodos que foram utilizados consistem na integração do projeto com o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPE) Campus Vitória e com as Comunidades do 

Cajueiro, localizada na Cidade de Vitória de Santo Antão – Pernambuco, e na cidade de Pombos 

no Colégio Doutor Evangelista também em Pernambuco, possibilitando a todos e todas 

envolvidos no processo, expressar suas opiniões e se envolver de forma construtiva nas ações 

realizadas. O projeto teve como público alvo crianças, adolescentes e jovens, integrando 

diversas classes econômicas. Sendo, ao todo, mais de 200 pessoas envolvidas nas atividades 

pertinentes ao projeto. 

A metodologia utilizada pela equipe do projeto foi bastante prática. Como se caracteriza 

por uma ação extensionista, os métodos utilizados consistiam em trabalhar a educação 

ambiental com a pegada agroecológica dentro e fora das escolas, incitando com a teoria e 

partindo para a prática da temática ambiental voltada para a qualidade de vida. Esse 

compromisso de fornecer a educação ambiental teórica e prática esteve no objetivo da equipe 

do projeto desde o início. Acreditamos que essa metodologia ensina de forma eficaz e 

significativa. A metodologia experienciadas foram atividades, exercícios e jogos didáticos 

adaptados a temática ambiental. Descrevemos algumas metodologias utilizadas a seguir:  

● Palestras sobre diversos assuntos relacionados à temática abordada, tais como: 

preservação da água e das árvores, importância da biodiversidade, reciclagem, 

desmatamento, alimentos orgânicos, abordagem agroecológica e como essas temáticas, 

e outras, se relacionavam com a qualidade de vida do público alvo e da sua comunidade; 

● Rodas de conversas e debates acerca da importância do meio ambiente para a qualidade 

de vida. Essa metodologia adotada foi considerada de grande importância para os 

envolvidos no projeto. Era nesse momento que o público alvo apresentava sua realidade 

de vida, em contraste a tudo que era apresentado nas palestras. Além de indagações e 

falas que contribuíam de maneira significativa para o processo; 

● Cartazes, folders e cartilha adaptados a temática. Através desses materiais acreditamos 

que conseguimos alcançar um maior número de pessoas no projeto, além do número 

que já era esperado. Pois, materiais impressos são de fácil circulação, atingindo amigos 
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e familiares do público alvo. Essa participação indireta também é importante, pois a 

educação ambiental é um tema pertinente a toda sociedade; 

● Realização de gincanas e caminhadas ecológicas. Essa metodologia utilizada muito 

contribuiu para gerar significado e criatividade no público alvo envolvido. A maioria 

dos nossos encontros eram realizados dentro das escolas já mencionadas, em áreas 

urbanas, portanto de difícil percepção do meio ambiente natural. As gincanas e 

caminhadas ecológicas eram realizadas dentro do IFPE - Campus Vitória que é um 

ambiente propício para observar diversos aspectos naturais como árvores, recursos 

d’água e fauna. Especialmente nesses momentos percebíamos a necessidade de inserir 

o público dentro da realidade que trabalhávamos nas escolas, para que o conhecimento 

partisse da teoria à prática, como é a proposta do projeto; 

● Utilização de jogos didáticos. Os jogos didáticos foram o ponto alto do nosso projeto. 

Resgatamos grande parte dos jogos populares conhecidos e trouxemos para a nossa 

temática. Jogos da memória e jogos de tabuleiro foram os mais utilizados. O jogo é 

muito importante para que o aluno possa associar o conhecimento com a prática e 

pudemos perceber o quão eficaz foi utilizar esse método no ensino ambiental voltado 

para a qualidade de vida; 

● Práticas de reciclagem. A reciclagem era um tema muito abordado em sala de aula visto 

sua facilidade de compreensão pelo público alvo. Falar de reciclagem era muito 

recorrente e fazer reciclagem também. Incentivamos os alunos a recolherem materiais 

como garrafas, papéis e latas para que, nas práticas, aprendêssemos como reciclar esses 

materiais e dar um novo uso para tais. Essa prática reforça mais ainda a responsabilidade 

da equipe do projeto em fornecer uma educação ambiental que estivesse atrelada a 

prática e a vida do público alvo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES 

 

Como já mencionamos acima, foi possível perceber através das conversas e dos debates 

a necessidade de trabalhar conceitos de educação ambiental e agroecologia, visto que esses 

eram pouco conhecidos do público alvo. O nosso objetivo – de levar a educação ambiental de 

forma teórica e prática – foi concluído com sucesso. Acreditamos que contribuímos de forma 
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positiva discutindo conhecimento com alunos, abrindo espaço para ouvir sobre o que os jovens 

estavam percebendo na sociedade e desta maneira instruir sobre os temas da sustentabilidade e 

qualidade vida de forma lúdica. A agroecologia defende a importância de se trabalhar com o 

social, ambiental e econômico. Nós acreditamos que a educação ambiental, e os conceitos que 

a permeiam, são de vital importância para se atingir uma sociedade mais justa pelo menos do 

ponto de vista ambiental, e por que não do social e econômico também. A Cúpula das Américas 

traz uma fala importante a seguir:  

 
A educação ambiental para a sustentabilidade deve permitir que a educação se 

converta em uma experiência vital, alegre, lúdica, atrativa, criadora de sentidos e 

significados, que estimule a criatividade e permita redirecionar a energia e a rebeldia 

da juventude para execução de projetos de atividade com a construção de uma 

sociedade mais justa. (CÚPULA DAS AMÉRICAS, 1998) 

 

Ao longo do desenvolvimento das práticas que compuseram nosso projeto, percebemos 

a importância de contribuir na construção de conhecimentos através de didáticas que informem 

e estimulem a adoção de atitudes sustentáveis. Concluímos o presente relato e as atividades do 

projeto com grande satisfação e consciência de dever cumprido. Com os objetivos alcançados, 

acreditamos que contribuímos de forma positiva para a educação ambiental dos alunos das 

escolas contempladas com o projeto. E que, com práticas simples, ajudamos a construir um 

meio ambiente saudável através de práticas conscientes. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo geral identificar a percepção dos alunos a respeito dos conhecimentos científico e 

tradicional em uma contexto de antagonismo entre os processos de modernização que valorizam a ciência, em 

detrimento do saber das comunidades tradicionais, especialmente no que diz respeito aos saberes e vivências 

relacionadas às plantas medicinais. Levando em conta uma abordagem da Educação Ambiental voltada para o 

reconhecimento dos conhecimentos de forma horizontalizada, foi aplicado um questionário com 56 discentes 

ingressantes no Curso de Meio Ambiente do IFRN - Campus Ipanguaçu. A partir disso, verificou-se que os 

estudantes trazem significativas vivências com o uso de plantas medicinais. Apesar disso, expressam uma 

valorização maior do conhecimento científico sobre o tradicional. Entendemos que os processos educativos visam 

reconhecer tais saberes de modo a evitar um memoricídio cultural, em que os conhecimentos tradicionais passam 

a ser vistos como inferiores ao conhecimento científico. 

Palavras-Chave: Conhecimento científico; Conhecimento tradicional; Memória; Percepção; Plantas medicinais.  

 

Resumen 

Este artículo tiene como objetivo identificar la percepción de los estudiantes sobre el conocimiento científico y 

tradicional en un contexto de antagonismo entre los procesos de modernización que valoran la ciencia, en 

detrimento del conocimiento de las comunidades tradicionales, especialmente en lo que respecta a los 

conocimientos y experiencias relacionados con las plantas medicinales. Teniendo en cuenta un enfoque de 

Educación Ambiental enfocado en el reconocimiento de conocimientos de manera horizontal, se aplicó un 

cuestionario a 56 estudiantes que ingresan al Curso de Medio Ambiente en IFRN - Campus Ipanguaçu. A partir 

de esto, se encontró que los estudiantes aportan experiencias significativas con el uso de plantas medicinales. A 

pesar de esto, expresan una mayor valoración del conocimiento científico sobre el tradicional. Entendemos que 

los procesos educativos apuntan a reconocer dichos conocimientos para evitar el memoricidio cultural en el que el 

conocimiento tradicional se considera inferior al conocimiento científico. 

Palabras clave: conocimiento científico; Conocimiento tradicional; Memoria; Percepción; Plantas medicinales. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

localizado na cidade de Ipanguaçu, oferta cursos profissionalizantes, técnicos e tecnólogos de 

modo a fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico da região oeste do estado do Rio 

Grande do Norte (RN), ao mesmo tempo em que recebe de seus discentes conhecimentos 

advindos de suas experiências de vida, assim como, dos saberes populares transmitidos 

oralmente. Dessa forma, a Educação escolar e técnica se vê com o papel de acolher, 

compreender e promover as duas formas de conhecimento.  

No Campus Ipanguaçu é oferecido o curso técnico de Meio Ambiente, tanto subsequente 

quanto integrado ao Ensino Médio. Os ingressantes iniciam os estudos com uma disciplina 

intitulada “Sociedade, Cultura e Ambiente”. Esta disciplina promove reflexões sobre as 

relações entre ser humano e meio ambiente numa perspectiva da Educação Ambiental. Esta é 

um importante instrumento de conscientização e transformação das relações com o ambiente. 

Ao inserir o ser humano no ambiente, pretende-se superar visões dicotomizadas que separam o 

Ser humano da natureza, sendo a educação ambiental um ato político pois visa transformação 

social. Segundo Jacobi (2003), “a relação entre meio ambiente e educação para a cidadania assume 

um papel cada vez mais desafiador, demandando a emergência de novos saberes para apreender 

processos sociais que se complexificam e riscos ambientais que se intensificam” (p. 196, 2003). 

É pertinente levantar, antes de tudo, alguns apontamentos sobre o contexto regional de 

antagonismo no qual esta pesquisa está inserida. O IFRN, localizado no oeste potiguar, está 

inserido em uma região de muitos conflitos entre atores sociais distintos, em que, de um lado, 

se encontra o agronegócio e, do outro, os produtores locais. Alguns destes são os próprios 

familiares dos estudantes do Campus. Aquino e Filho (2015) evidenciam em seus estudos que 

o Vale do Açu/RN, onde se localiza o Campus Ipanguaçu, se configura como uma das áreas do 

estado com maior capacidade para a implementação de projetos ligados ao agronegócio.  

Assim, há a tendência de que os conhecimentos técnicos e econômicos passem a moldar 

a vivência de comunidades locais. E o ensino técnico ofertado no IFRN é o símbolo dessa visão 

que tenta se estabelecer com base nas ideias de progresso e desenvolvimento (TOLEDO E 

BARRERA-BASSOLS, 2015, p.12), em alguma medida, favorecendo o que estes autores 

chamam de amnésia cultural, que resulta do processo da modernização agrícola (TOLEDO E 
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BARRERA-BASSOLS, 2015, p.11). Tais autores evidenciam que em regiões onde há conflitos 

entre formas de conhecimento há um processo de “memoricídio cultural”. Esse processo é 

marcado por uma ruptura histórica, em que o conhecimento local passa a ser insignificante, 

bem como sua transmissão para as gerações futuras (TOLEDO E BARRERA-BASSOLS, 2015, 

p.12).  

Plantas medicinais podem ser definidas “como toda e qualquer planta que atue de maneira 

benéfica no combate ou minimização de qualquer malefício no organismo humano” (LIMA; PIRES; 

VIEIRA, p. 1352, 2014). Estas plantas estão no dia-a-dia de muitos brasileiros, faz parte da 

cultura, da culinária e da medicina popular, o que faz dos estudantes do IFRN portadores de 

conhecimentos tradicionais, como esta pesquisa vai mostrar, ao mesmo tempo em que buscam 

no curso técnico conhecimentos científicos, técnico. 

Tendo por base esse contexto e a preocupação do risco de uma amnésia cultural entre os 

estudantes que se tornam técnicos, o objetivo geral desse artigo foi, primeiramente, identificar a 

vivência dos alunos ingressantes no curso de Meio Ambiente com respeito a plantas medicinais. 

Posteriormente, captar as percepções acerca da relação entre conhecimentos tradicionais e 

científicos das plantas medicinais.  

Dessa forma, tendo em vista a importância do conhecimento tradicional para preservar 

a memória e a cultura de um povo, o papel da educação ambiental é contribuir para ativar a 

memória coletiva, para que os sujeitos locais possam reduzir a perda do conhecimento a partir 

da consciência da necessidade de retomar vínculos antigos (HALBWACHS, 1990, p.133). 

Dessa perspectiva surge a proposta que dá origem a este artigo, o qual visa discutir a 

percepção de estudantes do curso de Meio Ambiente do IFRN-Campus Ipanguaçu a respeito da 

relação entre conhecimento tradicional e conhecimento científico, especificamente quando se 

trata de conhecimentos relacionados a plantas medicinais. 

 

2. METODOLOGIA  

  

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, natureza aplicada e nível de estudo 

exploratório. Foi realizada durante o mês de outubro de 2020 com estudantes do curso de Meio 

Ambiente do Instituto de Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) - Campus Ipanguaçu.  
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A metodologia está baseada, primeiramente, no levantamento bibliográfico sobre as 

temáticas tais como: memória e a importância dos saberes tradicionais para o meio ambiente 

(TOLEDO e BARRERA-BASSOLS, 2015), acerca da memória coletiva (HALBWACHS, 

1990) e a respeito do conhecimento tradicional e científico (BOAVENTURA DE SOUZA, 

2004).  

Em outro momento, houve a aplicação de um questionário de natureza qualitativa 

online, por meio do Google Forms em duas turmas do curso de Meio Ambiente. O questionário 

tinha por objetivo analisar a percepção dos discentes a respeito dos conhecimentos tradicional 

e científico, bem como investigar e identificar suas experiências com as plantas medicinais, o 

conhecimento passado de geração em geração e as memórias que permeiam essas experiências. 

De forma específica, o público-alvo se dividiu em dois grupos, no qual o primeiro correspondeu 

aos (36) discentes que fazem parte da turma do 1° ano do Curso Técnico Integrado em Meio 

Ambiente, inseridos na faixa etária dos 15 anos de idade. O segundo grupo pertenceu aos (20) 

alunos da turma do 1° ano do Curso Técnico Subsequente de Meio Ambiente, incluídos na faixa 

etária acima de 19 anos. 

O questionário foi respondido pelos 56 alunos e continha duas questões específicas 

sobre o tema aqui proposto: Pergunta 1) “Você acha que a ciência pode contribuir com o 

conhecimento tradicional?”, que tinha como intuito entender a percepção dos discentes acerca 

dos conhecimentos, se eles enxergam diálogo ou separação entre ambos. Já a pergunta 2) 

“Você conhece especialistas em plantas medicinais (ex: benzedeiras, erveiras, pessoas 

mais velhas)? Cite alguma experiência que você tem (ou teve) com plantas medicinais.” 

visava compreender as experiências dos alunos com as plantas medicinais, a memória e a 

transmissão de conhecimento pela oralidade.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 56 respondentes totais, 19 (34%) disseram não conhecer pessoas em suas 

comunidades que sejam especialistas (no sentido de terem muito conhecimento tradicional) em 

plantas medicinais, porém, destes respondentes 12 (63,0%) relataram já ter experienciado o uso 

de plantas medicinas para tratamentos caseiros, por exemplo, ao fazerem uso de chás para 

melhorar a digestão e lambedores para gripe. Ou seja, apenas 7 estudantes não tiveram contato 
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com plantas medicinais. Temos então que 87,5% dos estudantes que responderam ao 

questionário carregam a experiência e a memória coletiva a respeito das plantas.  

Embora não seja o objetivo principal do estudo relatar os usos das plantas, mas vale 

demonstrar que há profundidade no conhecimento apresentado pelos estudantes. Ao todo, 28 

plantas foram citadas nos relatos por meio de seus nomes populares. Ao listá-las encontramos 

as seguintes: boldo, hortelã da folha miúda, limão, alho, cajueiro, erva moura, unha de gato, 

orante, cidreira, erva preta, canela, arruda, louro do mato, pinhão roxo, corama, romã, ameixa, 

agrião, babosa, cebola, quebra-pedra, eucalipto, camomila, orégano, erva-doce, xanana, louro, 

sabugueira. Dentre os modos de preparos mais relatos estão os chás (36) e lambedores (11). Já 

os males para os quais as plantas medicinais são utilizadas são: gripe (10), dor de barriga ou 

estômago (10), dor de garganta (4), febre (4 ) e cólica (2). 

Foi possível observar, nos relatos, como o conhecimento tradicional sobre as plantas e 

seus usos são passados de geração em geração por meio da oralidade. Isso pode ser observado 

no relato de uma aluna X: 

 

Já tive várias experiências, até mesmo eu possuo alguns conhecimentos graças a 

minha mãe e minha avó, hoje por exemplo é bastante difícil eu usar um medicamento 

com químicos em sua composição, procuro sempre estar plantando umas ervas para 

quando estiver com cólica ou dor na barriga, também já fui a uma benzedeira, faz 

tempo mais achei aquilo bastante interessante. (Aluna X, 2021) 

 

 Sousa (2018), em seus estudos, explica que o uso das plantas com fins terapêuticos é 

uma prática demasiadamente antiga. De acordo com Halbwachs (1990), essa memória que se 

dá de maneira coletiva é essencial para a sobrevivência de um grupo, especialmente na região 

estudada, uma vez que se encontra marcada por conflitos de interesses que se opõem.  

 O conhecimento tradicional é entendido, na visão de Emadi (1998, apud Castelli e 

Wilkinson, 2002), como um saber obtido por meio de uma experiência que atravessa gerações, 

sendo passada dos indivíduos mais antigos para os mais jovens (EMADI apud CASTELLI E 

WILKINSON, 2002, p.95). De acordo com Nijar (1996, apud Castelli e Wilkinson, 2002), o 

conhecimento tradicional é construído de forma coletiva e está em constante transformação, 

tendo em vista ser edificado nos conhecimentos já existentes e na acumulação de novos saberes. 

Dessa forma, tanto o saber já existente, como o adquirido recentemente são elementos 

constituintes do saber tradicional (NIJAR apud CASTELLI E WILKINSON, 2002, p.96). 
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Em relação às experiências dos alunos com as plantas medicinais, verificou-se que a 

maioria citou a importância de espécies como função terapêutica, o que não exclui a busca e a 

valorização da medicina alopática. Isto pode ser observado no relato do aluno Y:  

 

Em minha família sempre teve o uso de ervas, de plantas como remédios, e acreditar 

também em curandeiras. E recentemente estive doente bastante dores na cabeça. Fiz 

todo o "procedimento" que o médico prescreveu, e ai fui melhorando. Mais ainda 

sentia, daí então fui levando por minha avó para uma curandeira, onde passei uns dias 

tendo a cura e conversando com ela, rezando com ela por alguns dias, melhorei de 

vez. Acredito que tanto com minhas energias, fé e da curandeira, pode ficar melhor 

de vez. Claro que os processos dos médicos foi importante para minha recuperação, 

mas com a cura acredito que foi mais eficiente, minha recuperação foi mais rápida. 

Essa foi uma das minhas experiências com curandeiras, com ervas, e plantas (Aluno 

Y, 2021). 

 

Dessa forma, é possível observar como os discentes estão inseridos em um contexto de 

conhecimento tradicional advindo seus familiares, cultura e religião, no qual a presença das 

plantas medicinais se faz imprescindível e primordial para o auxílio nos processos de saúde e 

doença. Os conhecimentos tradicionais são processos culturais que se transformam por meio 

das experiências vividas, a cada geração. Assim, a medicina popular e a científica entram em 

contato na vida das populações, permitindo novas práticas, novos conhecimentos.  

Além disso, como evidenciado na exposição acima, as plantas medicinais são colocadas 

como prioridade em relação ao uso de remédios da medicina ocidental. A preferência por 

remédios naturais também pode ser vista no relato do discente Z a seguir:  

 

Eu sempre cresci em uma família que cultiva e utiliza as plantas como um aliado das 

curas, eu tenho problemas de garganta e com isso passei a tomar vários antibióticos, 

assim prejudicando partes do meu corpo. Hoje em dia ainda consumo antibióticos, 

mas com quantidade reduzidas, passei a consumi mais remédios caseiros (Aluno Z) 

 

Esta escolha por medicamentos advindos de plantas medicinais tem fundamento tanto 

na experiência de vida das pessoas que comprovam sua eficácia, quanto nos experimentos 

científicos. O estudo realizado por Jimenez et al (s/d) analisou as diferenças entre um produto 

natural e um remédio convencional, e verificou que o maior percentual de efeitos colaterais foi 

encontrado no remédio convencional, atingindo o percentual de 51, 78% entre os entrevistados. 

Além disso, corroborando com estas pesquisas, o autor Simões et al (1999) afirma que o 

remédio convencional tem mais efeitos colaterais porque são produzidos em laboratório, 

gerando como produto novos compostos químicos farmacêuticos.  
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3.1. PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DAS FORMAS DE CONHECIMENTO  

 

Passemos agora a analisar a questão a respeito da relação entre conhecimento científico 

e tradicional. Observa-se que alguns discentes entendem o conhecimento científico como 

superior, uma vez que dão a ele o papel de verificar e comprovar o conhecimento sobre os usos 

das plantas medicinais e seus efeitos de cura nos processos de patologias,  

Dentre as 56 respostas obtidas a essa pergunta, contabilizamos que 28 dentre elas 

expressavam a perspectiva de ciência como conhecimento superior ao tradicional enquanto 20 

expressavam um equilíbrio valorativo entre ambas formas de conhecimento. Outras 4 respostas 

não se referiam ao que foi perguntado.  

Primeiramente, vejamos algumas respostas que melhor expõem a perspectiva que dá 

mais valor à ciência do que ao conhecimento tradicional, conforme pode ser visto no quadro 

(01) abaixo: 

 

Quadro 01:  Conhecimento científico como superior 

Aluno Respostas 

Aluno A “Realizando estudos sobre essas determinadas plantas e descobrindo os benefícios e 

malefícios que o uso de cada uma pode trazer.” 

Aluno B “Algumas plantas eram utilizadas com o intuito medicinal, no entanto não tinham 

comprovação científica e é exatamente nisso que a ciência contribui para a 

etnobotânica. Ela comprova a eficácia ou não de determinada planta para determinado 

problema.” 

Aluno C “A ciência em geral pode contribuir com a amplificação deste conhecimento, afinal a 

ciência reúne vários fatos de todo o mundo, assim fazendo com que tenha um grande 

conhecimento sobre vários assuntos, com a ciência esses conhecimentos poderiam ser 

melhorados e trazidos para o mundo a fora.” 

Aluno D “Acho que os cientistas deveriam coletar algumas dessas plantas a fim de fazer testes, 

para saber se elas tem realmente.. têm alguma finalidade medicinal, como é afirmado 

na questão acima, e se tiverem quais são elas.” 

Aluno E “a ciência pode ajudar se aprofundando mais desse conhecimento e verificando se é 

verdade, assim ajudando as pessoas” 

Aluno F “Poderia pesquisar mais a fundo esse conhecimento sobre as plantas e ver se elas tem 

realmente propriedades medicinais, e a partir daí formular remédios a base dessas 

plantas.” 

Fonte: Autoria própria, 2021 
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Ao analisar o quadro, nota-se que o argumento principal que valoriza o conhecimento  

científico sobre os outros saberes é sua característica de comprovação de fatos. A busca pela 

verdade ou, ao ainda, a confiança no rigor do método científico guiam tal perspectiva. Porém, 

há ainda nuances nas quais podemos identificar outros elementos que complementam esse 

argumento e assim compõem a valorização do conhecimento científico.  

Há uma resposta que ressalta o papel da ciência para a levar conhecimentos sobre as 

plantas medicinais em prol de uma melhoria de vida da população por meio do mercado 

farmacêutico. Assim, a população poderia ter mais acesso a medicamentos mais naturais. Entre 

as respostas obtidas, algumas ressaltam a capacidade da ciência de investir na disseminação de 

conhecimento para a população. O que nos levanta a hipótese de que há uma percepção de que 

a ciência tem um papel de democratização dos saberes. Outro aspecto, é a possibilidade de 

promover o aperfeiçoamento, o “avanço”, dos próprios saberes tradicionais, uma vez que o 

método é mais eficaz no que diz respeito a descobrir os usos e efeitos das plantas medicinais. 

Há ainda uma percepção que traz uma visão evolucionista das formas de conhecimento ao 

afirmar que muitas informações que hoje são científica tem origem em saberes tradicionais. 

Reconhece-se o valor do saber tradicional pois este deu origem à ciência, e esta avança em 

relação à sua origem.  

Se, por um lado, os estudantes não negam os conhecimentos tradicionais mas não os 

consideram no mesmo patamar em que consideram o conhecimento científico. Esta perspectiva 

de superioridade trazida pode ser entendida com base no estudo de Boaventura de Sousa Santos 

(2004), o qual discute que há uma relação de hegemonia e dominação do conhecimento 

científico. Por isso, o autor evidencia que a dicotomia entre “o considerado científico” e aquilo 

“não considerado científico” é uma comparação de dominação. De acordo com Santos (2014), 

essa hierarquização pode ser explicada com base no processo histórico, já que com o advento 

da industrialização, os ideais de progresso e modernização passaram a desvalorizar e colocar 

em segundo plano os saberes tradicionais.  

Santos (2004) compartilha desse viés ao afirmar que a tecnociência está apenas à serviço 

do modelo globalizante vigente, que legitima o conhecimento científico a todo custo, ao passo 

que deslegitima as outras formas de compreender a realidade. Isso explica o porquê do 

conhecimento científico ser entendido por muitos como única obtenção de conhecimento. 
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Entretanto, indo na contramão da percepção anterior, outros 20 discentes enxergam 

ambos conhecimentos como importantes e necessários, não havendo sobreposição de um ao 

outro, mas sim, a possibilidade de diálogo e associação entre o científico e o tradicional. 

Selecionamos entre as respostas desse espectro algumas que melhor argumentam a favor de 

uma perspectiva de maior valorização do conhecimento tradicional, como pode ser verificado 

no quadro (02) abaixo. 

 

Quadro 02: Conhecimento científico e tradicional em uma relação horizontal 

Aluno Respostas 

Aluno G “Em minha opinião, esse conhecimento já é uma ciência, porém uma ciência que é explorada 

apenas pelos povos tradicionais que a praticam. Mas acho que com a ciência capitalista 

poderiam ser criados novos remédios que chegassem em mais pessoas, já que muito desse 

conhecimento é local/ cultural.” 

Aluno H “Eu não diria que a ciência moderna tem algo a acrescentar na forma dos indígenas, mas sim, 

a ciência tem muito a aprender com os índios. Pela forma como cuidam do ambiente e dos seres 

humanos sem fazer distinção de humanos com plantas. Os conhecimentos das populações 

tradicionais e indígenas atraem muitos interesses, especialmente relacionados aos usos 

terapêuticos de plantas, porque abreviam os resultados no desenvolvimento de produtos.” 

Aluno I “É necessário que as etnociências deixem de ser conhecidas como algo a parte de uma Ciência 

maior, pois esse conceito foi criado para colonizar o conhecimento e desacreditar inúmeras 

culturas de suas tradições. Em segundo plano, a maneira mais correta de retomar o destaque da 

etnociência, é dando visibilidade a ela em todos os meios de comunicação, informação e 

ensino.” 

Aluno J  “A ciência pode possibilitar o descobrimento de novas propriedades nessas ervas, assim 

enriquecendo o conhecimento e as maneiras que a comunidade trabalha com determinada 

planta...” 

Fonte: Autoria própria, 2021 

  

A percepção dos discentes desta vez é a de que o saber das comunidades tradicionais 

sobre as plantas medicinais e o conhecimento científico estão em um mesmo patamar. Aqui, se 

dá a importância no registro desses conhecimentos para que não se percam e possam se 

perpetuar através das gerações. Ou seja, há uma percepção de que há a tendência de 

memoricídio cultural que precisa ser evitado. Este papel também é o da ciência pois, é o papel 

de todos.  

Tal percepção comunga com a perspectiva de Boaventura (2004). Este autor defende 

que ambos conhecimentos precisam estar colocados de maneira igualitária e é necessário uma 

associação em uma perspectiva horizontal, não havendo superioridade ou inferioridade, pois 
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são maneiras distintas de ver e conceber o mundo, que precisam estar interligadas e 

interdependentes. Dessa forma, a ciência estaria em cooperação com o saber a respeito das 

plantas medicinais, sem inferiorizar ou deslegitimar as experiências obtidas e repassadas 

durante gerações.  

 Em síntese, o que pode ser considerado é que todas as formas de conhecimento devem 

ser passíveis de discussões pragmáticas e não serem desqualificadas, estereotipadas e ignoradas 

apenas por não estarem ajustadas aos moldes do método científico do mundo ocidental 

(SANTOS, 2004).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa exploratória realizada para captar percepções dos estudantes com relação 

aos conhecimentos tradicionais e científicos sobre plantas medicinais nos trouxe subsídios para 

discutir a relação das plantas na vivência cotidiana dos jovens estudantes, assim como, 

conscientizar a respeito dos conhecimentos tradicionais. 

A partir do conceito de memória coletiva de Halbwachs (1990), podemos perceber que 

cada relato individual replica e expressa um conhecimento que é coletivo. A memória das novas 

gerações guarda a experiência e os saberes das gerações passadas. Reconhecer o que foi 

aprendido com as pessoas mais velhas da família e da comunidade é um modo de fortalecer os 

vínculos sociais, as identidades e cultura local.  

Nesse sentido, a temática se mostrou muito relevante para a disciplina “Sociedade, 

Cultura e Ambiente” pois cumpre o objetivo da Educação Ambiental (JACOBI, 2003), de 

revelar e refletir acerca da relação entre seres humanos e ambiente em uma perspectiva 

horizontal (BOAVENTURA DE  SOUZA, 2004) , valorizando os conhecimentos e a práxis 

cotidiana, presente na tradição oral dos diversos povos e culturas locais.  

A partir dos resultados acima expostos podemos perceber que, os estudantes ingressos 

no curso técnico de Meio Ambiente do IFRN, trazem significativo conhecimento sobre plantas 

medicinais, ao mesmo tempo em que também valorizam o conhecimento científico que estão a 

buscar na Instituição Federal. O método científico e as adequações deste em meio a relações 

modernas, institucionalizadas e de mercado são valores da sociedade moderna.  
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Essa contradição aparente entre diferentes formas de conhecimento precisa ser revelada 

e compreendida dentro do âmbito educacional, sobretudo em uma instituição de Educação 

Profissional e Tecnológica.  

O horizonte a ser alcançado é que, por meio da Educação Ambiental transformadora, 

politizada, docentes e discentes possam desenvolver juntos conhecimentos que superem a 

aparente dicotomia e o sentido de superioridade da ciência presentes no senso comum. Essa 

concepção pode e deve ser questionada, e um modo para isso, é partir do reconhecimento e 

valorização dos conhecimentos tradicionais que os estudantes já carregam em suas vivências 

com plantas medicinais no momento em que ingressam na instituição escolar.  

Dessa maneira, apesar das transformações decorrentes dos processos 

desenvolvimentistas, o que intentamos alcançar por meio de processos educativos é evitar o 

memoricídio e a perca de conhecimentos tradicionais que garantem a identidade de um povo, o 

respeito ao meio ambiente e a sustentabilidade de seu desenvolvimento econômico e social. 
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Resumo 

A implantação de tecnologias sociais hídricas é uma estratégia que tem contribuído para a garantia do direito 

humano à água potável, especialmente para as populações rurais difusas no semiárido brasileiro. Nesse contexto, 

o presente artigo tem como principal objetivo analisar a garantia do direito humano à água potável na comunidade 

rural Porto do Carão, município de Pendências, estado do Rio Grande do Norte, região Nordeste do Brasil. A 

pesquisa foi de natureza exploratória com abordagem qualitativa, cujos procedimentos metodológicos foram 

compostos por revisão bibliográfica; trabalho de campo para coleta de dados; e análise dos dados. A comunidade 

ainda enfrenta uma condição de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, onde apesar do rio Piranhas-Açu 

margear a comunidade, não é uma condição que garante a plenitude do direito humano à água potável. O acesso 

às tecnologias sociais hídricas foi fundamental para a ampliação do direito humano à água potável na comunidade, 

notadamente pela instalação das cisternas de placa.  

 

Palavras-Chave: Tecnologia social; Água potável; Direitos Humanos. 

 
Resumen 

La implementación de tecnologías sociales del agua es una estrategia que ha contribuido a garantizar el derecho 

humano al agua potable, especialmente para las poblaciones rurales difusas del semiárido brasileño. En este 

contexto, este artículo tiene como objetivo analizar la garantía del derecho humano al agua potable en la comunidad 

rural Porto do Carão, municipio de Pendências, estado de Rio Grande do Norte, región noreste de Brasil. La 

investigación fue de carácter exploratorio con enfoque cualitativo, cuyos procedimientos metodológicos se 

compusieron de una revisión de la literatura; trabajo de campo para la recopilación de datos; y análisis de datos. 

La comunidad aún enfrenta una condición de vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, donde a pesar del río 

Piranhas-Açu que bordea la comunidad, no es una condición que garantice el pleno derecho humano al agua 

potable. El acceso a las tecnologías sociales del agua fue fundamental para ampliar el derecho humano al agua 

potable en la comunidad, en particular mediante la instalación de cisternas de platos. 

 

Palabras Clave: Tecnología social; Agua potable; Derechos humanos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A existência por si só do ser humano pressupõe a garantia do consumo de água 

(MACHADO, 2002). Contudo, o reconhecimento do acesso à água potável e ao saneamento 

básico como direito humano fundamental e indispensável à vida com dignidade somente 

ocorreu no ano de 2010 pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Para Maia (2017, p. 311), “os direitos humanos são universais, indivisíveis, 

interdependentes e relacionados entre si, devem ser norteados pelos princípios da equidade e 

igualdade, os quais respaldam o direito humano fundamental à água potável”. Jacobi e 

Grandisoli (2017, p. 24) corroboram com o exposto ao afirmarem que “quando as pessoas não 

têm acesso à água potável no lar, ou enquanto recurso produtivo, suas escolhas e liberdades são 

limitadas pela doença, pobreza e vulnerabilidade”. 

A democratização do acesso à água potável ainda constitui um desafio global, uma vez 

que em diversas cidades as populações em situação de vulnerabilidade não são devidamente 

atendidas pelas redes de distribuição e tratamento. As populações localizadas nos ambientes 

rurais enfrentam de forma impactante a escassez de fontes seguras de água potável e de 

saneamento, especialmente nos países periféricos (UNESCO, 2019). 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU (2015, p. 18) definiu que 

“assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos” constitui 

um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 6) a serem alcançados pelos países 

até o ano de 2030, efetivando os direitos humanos à água potável e saneamento. 

No Brasil, um dos principais marcos foi a promulgação da Política Nacional dos 

Recursos Hídricos (PNRH) no ano de 1997. Apesar da sua concepção inovadora acerca da 

política de águas, sua integral aplicação ainda não está consolidada em algumas regiões e bacias 

hidrográficas. Entretanto, a PNRH não estabeleceu expressamente o direito humano à água 

potável e ao saneamento, constituindo uma questão contemporânea a ser incorporada 

formalmente na lei. 

Para as populações rurais do país, a disponibilidade de água tem sido afetada pela 

ausência de oferta de redes convencionais de abastecimento em função da inviabilidade 

econômica e operacional. As políticas públicas de acesso à água por meio de sistemas 

simplificados, perfuração de poços e tecnologias sociais, ainda que tenham se expandido nas 
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últimas décadas, não conseguem beneficiar a totalidade das comunidades que vivem no campo. 

Ademais, as poluições e as mudanças climáticas são fatores adicionais que têm agravado a 

escassez de fontes hídricas (ARSKY; SANTANA, 2013). 

O estado do Rio Grande do Norte, localizado predominantemente na região semiárida, 

enfrenta grandes dificuldades na operacionalização do seu Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Hídricos (SIGERH), de modo que nos ciclos de secas há o aumento exponencial de 

municípios que entram em colapso hídrico, cujos impactos sociais, econômicos e ambientais 

são mais evidentes nas cidades de pequeno e médio porte e nas comunidades rurais difusas. 

Historicamente, nos ciclos de secas prolongadas que impactam na diminuição dos níveis dos 

reservatórios e, por conseguinte, na oferta de água, ações emergenciais são executadas, a 

exemplo do abastecimento por caminhões (CARVALHO NETO; FARIAS; VIANA, 2019). 

Um dos principais marcos recentes na região semiárida foi a criação em 1999 da 

Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) como resultado de um processo político de 

fortalecimento e mobilização da sociedade civil organizada. A ASA é uma rede constituída por 

mais de 3.000 organizações da sociedade civil de diferentes tipos, que defende um novo 

paradigma e projeto político denominado de convivência com o semiárido a partir da 

compreensão do ambiente e da implantação de políticas, atividades econômicas e tecnologias 

que sejam contextualizadas e adaptadas à condição da semiaridez e às necessidades da 

população que vive na região, especialmente no campo (ASA, 1999). 

Nesta perspectiva, o Programa Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) e o Programa 

Uma Terra e Duas Águas (P1+2) foram políticas públicas executadas ao longo dos anos 2000 

gestadas na ASA e capitaneadas pelo governo federal. Enquanto a primeira política teve o 

objetivo de ampliar o acesso à água potável para consumo humano no ambiente rural, a segunda 

política trouxe também a dimensão da água como meio importante para a produção de alimentos 

(CAMPOS; ALVES, 2014). 

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água (Água para Todos) 

foi executado pelo governo federal com o intuito de acelerar o acesso à água no campo. O uso 

das tecnologias sociais foi um pilar importante na ampliação do acesso à água nos ambientes 

rurais, cujo foco foi a captação e armazenamento das águas pluviais, representando alternativas 

economicamente viáveis por seus baixos custos, facilmente replicáveis do ponto de vista social 

e técnico-laboral e ambientalmente adaptadas às condições semiáridas. 
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As tecnologias sociais passam a ser conhecidas, então, na medida em que se 

apresentam como alternativas inovadoras para problemas estruturais das camadas 

mais excluídas da sociedade a partir de seus mais importantes pilares: o envolvimento 

das pessoas e a sustentabilidade das soluções. Elas nascem da sabedoria popular, do 

conhecimento científico ou da combinação de ambos (GOMES 2014, p. 33). 

 

Nas comunidades rurais, “a tecnologia social, ao permitir o estoque hídrico, é sinônimo 

de autonomia para as famílias rurais pobres, que até então eram totalmente dependentes do 

atendimento por meio de carros-pipa ou da água de poços, geralmente salinos ou de barreiros” 

(CAMPOS; ALVES, 2014, p. 9). 

Os avanços sociais obtidos com a implantação de tecnologias sociais hídricas nos 

ambientes rurais acarretaram uma mudança importante na PNRH, ao incluir como um dos seus 

objetivos “incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas 

pluviais” (BRASIL, 2017). Diante do contexto apresentado, o artigo tem como principal 

objetivo analisar a garantia do direito humano à água potável na comunidade rural Porto do 

Carão, município de Pendências, estado do Rio Grande do Norte, região Nordeste do Brasil. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

A comunidade está localizada no município de Pendências, pertencente à microrregião 

do Vale do Açu, mesorregião Oeste Potiguar do estado do Rio Grande do Norte, região 

Nordeste do Brasil. A comunidade está localizada na margem direita do baixo curso do rio 

Piranhas-Açu, que representa a principal bacia hidrográfica do estado. Porto do Carão dista 

aproximadamente 8km da zona urbana de Pendências, cujo acesso se dá por uma estrada não 

pavimentada. A comunidade é formada por cerca de 600 pessoas, onde as principais atividades 

econômicas realizadas localmente são agricultura e pecuária. Contudo, no território da 

comunidade está instalada uma empresa de carcinicultura de grande porte, que emprega 

trabalhadores da comunidade. 

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

A pesquisa foi de nível exploratória, sendo operacionalizada por um estudo de caso com 

abordagem qualitativa (GIL, 2008). Os procedimentos metodológicos foram organizados em 

etapas, onde a primeira foi constituída pela pesquisa bibliográfica. 
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A coleta dos dados foi a segunda etapa, sendo planejada em dois momentos. 

Primeiramente foi realizada uma visita prévia à comunidade para fazer um reconhecimento do 

território, efetuando-se registros fotográficos, sendo observado o uso de tecnologias sociais 

hídricas. No segundo trabalho de campo ocorreu a aplicação de questionário misto composto 

por 22 perguntas, com foco na caracterização socioeconômica da comunidade, fontes locais de 

abastecimento de água, direitos humanos e compreensão das atribuições dos órgãos integrantes 

do SIGERH. O questionário foi aplicado junto a 30 pessoas da comunidade, dando ênfase às 

lideranças da Associação dos Pescadores e Associação das Mulheres do Porto do Carão. 

A terceira etapa foi destinada à organização, tabulação e análise dos dados obtidos. Foi 

utilizado um programa de edição de planilhas para auxiliar na síntese das informações. A quarta 

etapa foi dedicada à redação dos resultados e sua discussão. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Analisando o perfil socioeconômico da comunidade rural Porto do Carão foi possível 

constatar que a média de idade dos entrevistados é de 50 anos, com predominância de adultos. 

70% dos participantes da pesquisa responderam que residem entre 1 e 4 pessoas em sua moradia 

e 30% entre 5 e 8 pessoas. 

A quantidade de pessoas por residência é um elemento importante na análise da 

demanda de água das famílias. Nesse sentido, há predominância de famílias não numerosas na 

amostra. Se em termos absolutos uma menor quantidade de pessoas por residência pressupõe 

menor necessidade de água, do ponto de vista relativo, famílias menores podem utilizar maior 

volume hídrico dependendo dos usos predominantes e de outros aspectos, tais como renda e 

moradia. No entanto, não foram constatadas grandes discrepâncias na quantidade de uso da 

água entre os participantes da pesquisa e na comunidade. 

Sobre a escolarização dos entrevistados, foi evidenciada a prevalência do ensino 

fundamental incompleto (56,7%). É importante ressaltar que 23,3% concluíram o ensino médio 

e 10% iniciaram o ensino médio e não o concluíram. Apesar de não haver analfabetismo entre 

os participantes, a escolarização ainda pode ser considerada reduzida, influenciando as 

respostas relacionadas aos órgãos de política e gestão da água, legislação e direitos humanos. 
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A renda das famílias foi um aspecto socioeconômico essencial de análise. 57% possuem 

renda entre 1 e 3 salários mínimos, 40% dos entrevistados possuem renda de até 1 salário 

mínimo, e 3% possuem menos de um salário mínimo. Desse modo, constata-se a situação de 

vulnerabilidade, repercutindo diretamente no acesso a bens e serviços. As fontes de renda dos 

moradores da comunidade estão relacionadas principalmente aos trabalhos urbanos, em 

empresas de comércios e serviços localizadas no centro da cidade; empregos gerados pela 

Prefeitura, terceirização e alguns cargos públicos; e à carcinicultura, em uma empresa de grande 

porte instalada na comunidade. As famílias de menor renda também são beneficiárias de 

programas sociais do governo federal. 

A fonte de abastecimento hídrico em períodos de maior disponibilidade hídrica é o 

trecho do baixo curso do rio Piranhas-Açu que recorta o território da comunidade. A água é 

captada por uma bomba, abastecendo as casas dos moradores da comunidade e suas respectivas 

cisternas de placa. Contudo, durante os trabalhos de campo, os moradores relataram que a água 

do rio está salobra, sendo um aspecto a ser melhor discutido adiante. A Figura 1 exibe um trecho 

do rio Piranhas-Açu que margeia a comunidade. 

Em relação aos principais usos da água na comunidade, o consumo humano (33,3%) e 

as atividades domésticas (63,3%) são as principais demandas. Apenas uma pessoa (3,3%) 

relatou que há necessidade de água para criação animal. Uma peculiaridade está relacionada ao 

pequeno uso da água para agricultura e pecuária. Por se tratar de uma comunidade rural, 

geralmente as atividades do setor primário são praticadas com certo grau de importância para a 

segurança alimentar das famílias e como fonte de renda a partir da comercialização. No trabalho 

de campo foi observada a presença de pequenos cultivos de hortaliças, milho e feijão e criação 

de galinhas e bovinos. 

 
Figura 1: Trecho do rio Piranhas-Açu na comunidade Porto do Carão, RN. 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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Cabe lembrar que a comunidade não é atendida pelo serviço de distribuição de água 

tratada e de esgotamento sanitário prestado pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande 

do Norte (CAERN) seja na forma da rede principal que atende o município de Pendências ou 

por meio de sistema simplificado de abastecimento. Assim, a água fornecida para comunidade 

é obtida do rio Piranhas-Açu. Por ser considerada salobra pelos moradores, os mesmos a 

consideram imprópria para o consumo humano, não sendo observado durante os trabalhos de 

campo processos de tratamento de água do rio oferecido à comunidade com vistas à redução da 

salinidade. Dessa forma, a resposta predominante foi de que não faltava água, mas a qualidade 

era péssima, sendo comum expressões, tais como “tem água, mas é muito ruim”. 

Pelo fato da água que abastece a comunidade ser de qualidade desconhecida, a 

população apresentou certa relutância em responder que a comunidade não estava passando por 

deficiência no abastecimento de água, pelo fato de considerar que a água oriunda do rio não 

passa por tratamento adequado a fim de se garantir o cumprimento de parâmetros físico-

químicos e microbiológicos conforme os padrões de potabilidade. 

Nesse contexto, a comunidade não está sendo afetada por falta de abastecimento de água 

em função do aumento das precipitações pluviométricas nos últimos anos e, por conseguinte, 

aumentando a vazão do rio Piranhas-Açu e a disponibilidade hídrica. Porém, a insatisfação da 

população local com a qualidade da água foi um fator relevante observado em campo, de modo 

que se pode afirmar que os aspectos referentes ao acesso à água devem ser analisados sob o 

prisma da quantidade, mas também da qualidade. 

Quando questionados sobre a frequência em que ocorre a falta de água na comunidade, 

100% dos participantes da pesquisa responderam a opção “as vezes”. Nos ciclos de secas, a 

exemplo do último período mais intenso compreendido entre os anos de 2012 e 2018, há 

limitações na retirada de água pela bomba hidráulica em razão da diminuição da vazão do rio. 

Desse modo, as condições hidroclimáticas ainda influenciam o acesso à água na comunidade. 

Nos períodos de seca, a comunidade recorre ao uso das cisternas de placas que 

armazenam água da chuva e do rio, assim como água fornecida por caminhões-pipa quando há 

o agravamento da escassez. Nesse sentido, as tecnologias sociais hídricas são de grande 

importância para a comunidade por proporcionar o acesso à água que estará disponível nos 

momentos de menor vazão do rio e impossibilidade de captação pela bomba hidráulica. 
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Em relação aos caminhões-pipa, a comunidade solicita à Prefeitura Municipal de 

Pendências o atendimento por este tipo de abastecimento hídrico em casos excepcionais de 

seca. Alguns moradores relataram que compravam água de fornecedores particulares por cerca 

de R$150,00, quando a demanda se tornava maior. 

Em relação ao uso consciente da água, principalmente nos períodos em que não há 

déficit hídrico no abastecimento da comunidade, 63,3% procuram adotar medidas de economia 

de água em sua residência, enquanto 36,7% não praticam atitudes de utilização racional. Os 

moradores em períodos mais intensos de estiagem economizam água, como também reutilizam 

água da máquina de lavar, por exemplo, para suprir outras atividades domésticas. 

A maior parte dos moradores desconhece a expressão tecnologia social hídrica quando 

perguntados no questionário. A partir da contextualização do tema pela pesquisadora, os 

entrevistados compreenderam o conceito e relataram que durante a instalação das cisternas de 

placa na comunidade pelo programa do governo, não foi utilizada a expressão. 

Há de se compreender que grande parte da comunidade não tenha conhecimento da 

expressão por alguns fatores, como a escolarização reduzida, e pelo fato da não inserção da 

dimensão educativa quando as cisternas de placa foram instaladas. Dessa forma, é fundamental 

a incorporação da educação ambiental para compreensão crítica e adoção de medidas que visem 

o uso sustentável da água quando as comunidades rurais forem contempladas pelos programas 

de governo que instalam tecnologias sociais hídricas. 

A tecnologia social hídrica predominante foi a cisterna de placa (96,7%). Apenas uma 

cisterna de enxurrada foi observada. As cisternas de placa têm a capacidade para 16 mil litros 

de água, possuindo encanação para transportar a água da chuva que atinge o telhado para dentro 

da cisterna. Grande parte dos moradores guardavam essa encanação para proteger da ação do 

sol e evitar a degradação do material no período seco. A mesma também possui um filtro, que 

é trocado com base no seu desgaste, que serve para evitar a entrada de sedimentos ou de 

pequenos animais. A cisterna de enxurrada possui capacidade para 50 mil litros e uma caixa de 

areia, que retém maiores sedimentos trazidos por meio da enxurrada da água da chuva. 

Uma das questões do questionário está relacionada ao acesso de informação sobre a 

aquisição das tecnologias hídricas para suas residências. Todos os entrevistados responderam 

que foram adquiridas por um programa do governo, mas não souberam informar qual era 

especificamente. Durante o trabalho de campo, por meio de diálogo com os moradores, muitos 
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relataram que foram realizadas reuniões locais entre o governo e a comunidade para iniciar a 

instalação das cisternas, abordando alguns aspectos como interessados e beneficiados. 

Os moradores da comunidade relataram que o governo disponibilizou cestas básicas e 

animais, principalmente galinhas, para aqueles que iriam ter a cisterna instalada em sua 

residência. Em relação aos custos, todos os gastos foram financiados pelo governo. Foi 

verificado que existem placas nas cisternas, contendo nome do programa e dados adicionais 

sobre a instalação relativos ao Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e 

outras Tecnologias Sociais (Programa Cisternas). No contexto do Programa Cisternas, a ASA 

atendeu a comunidade. Um profissional do órgão competente dirigiu-se até a comunidade para 

realizar o cadastro das famílias, bem como orientar o processo de instalação das cisternas. 

Os moradores relataram gratidão pela instalação das cisternas, pois todos responderam 

que contribuíram para o acesso à água potável. A água armazenada na cisterna era utilizada 

prioritariamente para consumo humano, de modo que os moradores não compravam mais água 

envasada para beber ou diminuíram a sua compra, representando economia de gastos. 

Em caso de falta de abastecimento hídrico oriundo da diminuição da vazão do rio, a 

água da cisterna também passou a ser utilizada para tomar banho, cozinhar e para outras 

atividades domésticas. Contudo, os entrevistados sempre ressaltaram que a prioridade era o 

consumo humano. Alguns moradores na época em que ocorreu a implantação das cisternas nas 

residências se negaram a aceitá-las, pois não queriam eliminar determinadas plantas dos 

quintais e acreditarem que o rio sempre abasteceria a comunidade. 

Sobre a manutenção das tecnologias sociais hídricas, os entrevistados responderam que 

realizavam limpezas no período do ano em que as cisternas estavam na sua capacidade mínima, 

sendo realizada uma limpeza à base de água sanitária ou cloro. Assim, a mesma estaria pronta 

para armazenar água no período chuvoso correspondente ao primeiro semestre do ano. Em caso 

de vazamentos são feitos reparos para melhor vedação. Os filtros também são trocados 

anualmente e há preocupação de manter a cisterna sempre fechada. É importante destacar que 

as cisternas têm baixo custo de manutenção e uma estimativa de 40 anos de vida útil, permitindo 

que a própria população realize os reparos e mantenham a tecnologia social com funcionalidade 

por um intervalo de tempo bastante razoável. 

A população assistida com o P1MC passa por um treinamento sobre captação e 

tratamento da água, economia de água, cuidado com o meio ambiente com foco na água, entre 
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outros temas. O desconhecimento dos entrevistados sobre o programa e falta de informação 

sobre as capacitações acarreta uma questão a ser melhor avaliada: houve falta de pessoas que 

passaram pela capacitação na amostra da pesquisa ou ausência do processo educativo? 

Quanto ao tema dos direitos humanos, a resposta frequente no questionário foi a de que 

direitos humanos remetem a noções gerais bastante relacionadas aos discursos políticos, a 

exemplo de “são direitos à educação, saúde e moradia”. Em segundo lugar, predominaram 

respostas de que direitos humanos são para todos, independentemente de classe social, como, 

por exemplo, “são direitos de todos, dos mais pobres aos mais ricos”. Apenas uma pessoa 

incluiu em sua concepção a alimentação e a água: “são direitos que todos devem ter, como 

educação, saúde, água, alimentos”. E somente uma única pessoa acrescentou a expressão “água 

potável como direito humano”. 

Os entrevistados apresentaram certo receio nas suas respostas sobre direitos humanos 

pelo fato de não terem tido contato com essa expressão nas suas formações escolares. No 

entanto, as respostas obtidas revelam que os moradores compreendem que possuem direitos em 

diferentes perspectivas, sinalizando que processos educativos com ênfase nos direitos humanos 

são essenciais nas comunidades rurais com vistas ao empoderamento social. 

Questionados sobre o acesso à água potável ser reconhecido como um direito humano 

pela ONU, 57% desconheciam a informação e 43 afirmaram que sabiam. Os processos 

educativos de base popular e comunitária tornam-se, portanto, essenciais no empoderamento 

dos atores sociais, contribuindo para a construção de agendas políticas locais que direcionem 

as reivindicações da comunidade para as instituições do poder público. 

Os entrevistados foram indagados sobre as atribuições das instituições que compõem o 

SIGERH. 90% desconheciam as atribuições da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos do Rio Grande do Norte (SEMARH), enquanto apenas 10% disseram conhecer. A 

SEMARH foi transformada em secretaria no ano de 2007, com a atribuição de planejar, 

coordenar e executar as ações públicas estaduais que contemplem a oferta e a gestão dos 

recursos hídricos e do meio ambiente no estado do Rio Grande do Norte. São órgãos vinculados 

à SEMARH, o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN), o Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) e a CAERN. 

Sobre o IGARN, 83,3% responderam que não conheciam suas atribuições e 16,7% 

afirmaram que sim. O IGARN é responsável pela gestão técnica e operacional dos recursos 
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hídricos no estado, sendo uma autarquia vinculada à SEMARH. Alguns moradores tiveram 

contato com o órgão em reuniões sobre o uso da água nas associações de pescadores e 

agricultores de que participam. Em relação ao IDEMA, 90% desconhecem as responsabilidades 

do órgão e apenas 10% responderam que sim. O IDEMA também é uma autarquia vinculada à 

SEMARH, cujo foco é a política, planejamento e gestão ambiental pública. Quanto à CAERN, 

96,7% afirmaram que conhecem suas atribuições e somente 3,3% disseram que não. Ficou 

notório que a CAERN é a instituição mais conhecida. O conhecimento das atribuições dos 

órgãos do SIGERH é fundamental para as comunidades rurais, haja vista o direcionamento 

acertado das reivindicações para efetivação do direito humano à água potável e ao saneamento.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proximidade da comunidade rural Porto do Carão em relação ao rio Piranhas-Açu não 

é uma condição que garante a plenitude do direito humano à água potável, tanto em termos 

quantitativos quanto qualitativos. Nesse sentido, as cisternas de placas desempenham papel 

fundamental para as famílias assistidas. Há necessidade de que todos sejam contemplados com 

tecnologias sociais hídricas, combinando mais de um tipo em uma mesma residência, 

condizente com o perfil da família. Embora o escopo da pesquisa seja direcionado ao direito 

humano à água potável, é preciso analisar a realidade em perspectiva integral, pois os direitos 

humanos são indivisíveis, relacionais e interdependentes, evidenciando que a comunidade 

precisa de políticas públicas em diferentes áreas de atuação. 
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Resumo 

A ética e educação ambiental são dois conceitos excepcionalmente profundos e que levam a um novo patamar de 

consciência sustentável. A fim de incentivar os alunos do IFRN- Campus Ipanguaçu a compreenderem e aplicarem 

os conceitos em suas vidas, o presente artigo tem como objetivo analisar a percepção dos alunos das turmas de 

meio ambiente e informática e comparar os níveis de conhecimento a respeito dos presentes assuntos, de uma 

turma para outra. A pesquisa foi exploratória com a abordagem qualitativa, sendo utilizado um formulário digital 

para a coleta dos dados. Os dados analisados indicaram que os alunos de meio ambiente têm uma perspectiva bem 

mais elaborada e desenvolvida sobre a educação ambiental e ética ambiental. Enquanto as turmas de informática 

necessitam de uma melhoria na abordagem dos conceitos dentro e fora da sala de aula. 

 

Palavras-Chave: educação ambiental, ética ambiental, desenvolvimento sustentável 
 
Resumen 

La ética y la educación ambiental son dos conceptos excepcionalmente profundos que conducen a un nuevo nivel 

de conciencia sostenible. Con el fin de animar a los estudiantes del IFRN-Campus Ipanguaçu a comprender y 

aplicar los conceptos en sus vidas, este artículo tiene como objetivo analizar la percepción de los estudiantes en 

las clases de medio ambiente y computación y comparar los niveles de conocimiento sobre estos temas, de una 

clase a otra. La investigación fue exploratoria con un enfoque cualitativo, utilizando un formulario digital para la 

recolección de datos. Los datos analizados indicaron que los estudiantes ambientales tienen una perspectiva mucho 

más elaborada y desarrollada sobre la educación ambiental y la ética ambiental. Mientras que las clases de 

informática necesitan una mejora en el enfoque de conceptos dentro y fuera del aula. 

 

Palabras Clave: educación ambiental, ética ambiental, desarrollo sostenible 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não é difícil percebermos o quanto a ética, quando relacionada ao meio ambiente, é 

incoerente em relação às práticas ambientais conhecidas e utilizadas diariamente pelas pessoas 

ao nosso redor. 

“Uma breve retrospectiva do conceito de ética ao longo do desenvolvimento do 

pensamento humano permite traçar possíveis perspectivas da interação entre ética e educação” 

(Marin, 2004). Buscamos respostas sobre como reparar os danos causados ao meio ambiente 

que durante anos foi explorado sem um estudo breve das consequências, a revolução industrial 

é um grande exemplo quando se trata de danos irreparáveis, deixando inúmeras sequelas no 

meio socioambiental. 

 Agora nos encontramos em uma posição de vítima, com diversas dúvidas, sobre o nosso 

futuro e o das próximas gerações, pois os problemas ambientais implicam diretamente em nossa 

vida. Entretanto, se pararmos para pensar, tais problemas foram simplesmente resultados de 

ações humanas.  

A globalização em primeiro lugar refere-se à linha de produção e a ação de troca das 

mercadorias que se estabelece em nível mundial. (SANTOS, 2001) É um grande desafio incluir 

a ética juntamente com a educação ambiental na globalização, principalmente no cenário de 

crise social e ecológica que vivenciamos nos dias atuais. Onde a mundialização apesar de ter 

um grande potencial de desenvolvimento, é muito insuficiente quando se trata da preservação 

ambiental. 

 A temática da ética no geral, é um tema muito abordado em relação profissional e 

cultural, enquanto a ética ambiental, em sua maioria, não é tão introduzida nas nossas rotinas, 

como um valor moral. Esse projeto é de cunho informativo que busca enfatizar a melhor forma 

de aplicação da ética das pessoas em conjunto com o meio ambiente, dessa forma promoverá 

ao indivíduo distinguir o que seja danoso ou não a natureza de acordo com a os princípios e 

valores éticos e morais. A partir de pensamentos sustentáveis, e logo em seguida, ações 

sustentáveis com grande potencial de transformar a realidade ao nosso redor. 

 Não é novidade que a maioria dos problemas ambientais são acarretados por ações 

contínuas e conjuntas dos seres humanos sendo ou não por desinformação.  
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2 METODOLOGIA 

 

A partir de pesquisas bibliográficas, foram desenvolvidas questões reflexivas 

direcionadas a uma pesquisa de campo, com o propósito de ressaltar a Educação Ambiental e 

Ética Ambiental, direcionadas a medir os conhecimentos dos estudantes das turmas de 

Informática e Meio Ambiente do IFRN- campus Ipanguaçu sobre os respectivos assuntos.  

  Essa é uma pesquisa quantitativa/qualitativa feita através de um formulário com 

perguntas estratégicas, englobando conceitos de sustentabilidade e ética. Com a finalidade de 

extrair as noções de conhecimento que os alunos têm sobre os temas abordados. A escolha do 

questionário permite entender de forma mais explícita os interesses dos entrevistados a partir 

das perguntas e respostas de um determinado tema, assim os questionados se sentem mais 

confortáveis em expressar suas opiniões. 

Chaer, Diniz e Ribeiro (2011, p.11) afirmam que “O que parece algo dispensável pode 

ser a dica prática a trazer maior envolvimento dos participantes. Poderá ser a chave para o 

sucesso do trabalho de coleta.” Os autores relatam a ideia de parecer descartável e não ser, de 

fato, nesta pesquisa em questão, a metodologia do questionário trouxe mais interação entre o 

interrogador e o interrogado, promovendo respostas coerentes e de qualidade. Os autores ainda 

indicam que as questões devem ter uma conexão com as anteriores interligando-as. 

  Utilizando essas técnicas foi possível elaborar um questionário direto, com perguntas 

abertas tendo a finalidade de um maior contato com o entrevistado, observando sua posição a 

respeito do assunto questionado. As questões de múltipla escolha dão um resultado com maior 

precisão, pois as possibilidades de resposta já estão pré-estabelecidas e levam ao interrogado a 

fazer a escolha que mais o representa no momento.  

 Dentro do mesmo instituto existem cursos técnicos de diferentes áreas, apesar de o IFRN 

campus- Ipanguaçu ser um local que propaga a sustentabilidade de diversas maneiras, alguns 

alunos dentro da instituição não procuram conhecimento sobre o tema. Por essa razão, foram 

selecionados para essa pesquisa o curso de Meio Ambiente, que é direcionado ao estudo de 

preservação e práticas ambientais sustentáveis, e o curso de Informática que não possui uma 

abordagem tão presente desses conceitos. 
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 A partir dos resultados obtidos do questionário, serão analisados os conhecimentos 

categorizados pelas turmas, e avaliados os seus níveis de aprendizado sobre os temas 

supracitados. 

 

1.1 Situando a questão da educação ambiental.  

De acordo com Freire (1979, p.84) “A educação não muda o mundo, mas muda as 

pessoas que vão mudar o mundo.” A partir desse ponto de vista do educador Paulo Freire 

podemos levar em consideração a importância da educação que é o principal instrumento na 

formação dos seres humanos, em especial a Educação Ambiental que não é enfatizada da 

maneira que deveria, e deixa a desejar com sua pouca inserção nas disciplinas curriculares. 

Segundo Crespo (1998, apud MATOS, 2002, p.28) “a educação ambiental não pode ser 

vista separadamente do movimento histórico, mundial, que a inspira e que denominamos de 

ambientalismo.” A educação ambiental é necessária para a construção histórica da sociedade, 

a partir de um novo paradigma sustentável com base nos conceitos ambientalmente corretos 

instruídos pela EA (educação ambiental), é extremamente importante a inclusão acadêmica da 

educação ambiental com o intuito de formar cidadãos preocupados com o avanço sustentável. 

Resumidamente o bem viver direciona uma ética que seja suficiente para toda a 

comunidade e não apenas para um indivíduo. (ACOSTA, 2016) De acordo com o autor, a 

melhor forma de viver em harmonia com a ética e os princípios morais coerentes, mais propícios 

para a sustentabilidade, é, adaptando-se a um estilo de vida sustentável que seja satisfatório 

individualmente e coletivamente. 

Em contrapartida, uma pessoa que seja completamente desinformada sobre problemas 

ambientais irreversíveis, como por exemplo, os danos causados pelo uso excessivo de plástico, 

de forma nenhuma cogitaria diminuir o seu consumo, sendo na maioria das vezes influenciado 

pelo consumismo a sempre adquirir mais plástico sem necessidade aparente, enxergando essa 

atitude como positiva, com base nas suas experiências de mundo.  

São de suma importância profissionais com uma base sólida nos conceitos de educação 

ambiental, como por exemplo os técnicos em meio ambiente formados pelo IFRN, que 

carregam consigo através da educação ambiental, ética ambiental e valores morais adquiridos 

durante a vida individual e acadêmica, a bagagem necessária para questionar suas atitudes e 

avaliar se estão coerentes com o que aprenderam dentro do curso técnico.  
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Segundo Jonas (1979, p. 1), “Em uma perspectiva verdadeiramente humana, a natureza 

conserva sua dignidade, que se contrapõe ao arbítrio do nosso poder.” O excesso de poder gera 

a falta. Escassez de recursos e da matéria prima, o antropocentrismo esquece completamente a 

totalidade, e a dependência que o ser humano tem do meio ambiente que provém tudo que há. 

A cultura antropocêntrica leva a ignorância de um poder externo e superior, que a natureza 

claramente emana.  

Antropocentrismo é a ideologia de que o homem está no centro do universo, e que o 

resto das coisas vivas devem servi-lo por não obter raciocínio lógico. O homem pensante 

consegue dominar todas as coisas ao seu redor, utilizando-as como objeto de interesse, visando 

somente o lucro. O que é recorrente com o meio ambiente, que é diariamente explorado para 

servir aos caprichos capitalistas dos homens. 

Marcatto (2002, p.12) afirma que “A educação ambiental é uma das ferramentas 

existentes para a sensibilização e capacitação da população em geral sobre os problemas 

ambientais.” É importante capacitar os cidadãos a respeito das adversidades ecológicas, para 

que eles possam estar preparados para lidar individualmente com os pequenos problemas 

ambientais, para não ser necessário grandes medidas reparadoras. 

É significativo que as pessoas desconsiderem a ideia de que a destruição do planeta vem 

de forma externa, geralmente culpando as grandes corporações, quando o ideal na verdade seria 

cada indivíduo analisar suas atitudes e as consequências dela. Do que adiantaria apontar uma 

empresa completamente desregulada de acordo com as normas ambientais e mesmo assim 

adquirir os produtos fabricados por ela? 

Se respeitarmos a classificação recentemente definida por Krenak (2020), verificamos 

que fomos iludidos com a ideia de separação entre a terra e a humanidade, a alienação de que 

somos uma coisa e a natureza outra. Ele deixa inexistente a ideia da separação, afirmando que 

tudo é natureza, e se tudo é natureza, nós também fazemos parte dela. E por sua vez, sendo 

pertencentes devemos respeitá-la e avaliar como a tratamos. 

"Como é que, ao longo dos últimos 2 mil ou 3 mil anos, nós construímos a ideia da 

humanidade?” Krenak (2019, p.10-11), essa questão levantada pelo líder indígena nos faz 

refletir sobre as raízes dos problemas atuais, acerca de como a humanidade foi programada 

durante esses anos. Levando em consideração todos os interesses políticos, violência, racismo, 

desigualdade e principalmente exploração, que eram intimamente interligados 
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Essa construção da humanidade resulta na realidade que vivenciamos. Como nos 

comportamos diante da sociedade, mediante a classe econômica a qual pertencemos, os grupos 

que fazemos parte, tudo isso está inconscientemente relacionado com as coisas construídas no 

passado, pelos protagonistas políticos, sociais, econômicos e ambientais. Houve uma lacuna 

nesse momento de construção, a inserção da educação ambiental na sociedade foi pouco 

implementada, resultando na desinformação da grande massa.  

De acordo com Marin (2004) Adicionar uma súplica pela ética no contexto da 

preservação, em sua maioria, não surte efeito, porém é necessário, a preservação em si é uma 

posição ética, quando o cidadão decide respeitar e honrar o meio que vive, deixando de lado 

seus próprios interesses para alcançar uma forma de viver mais sustentável, essa pessoa adquiriu 

novos princípios morais. 

Existe um intrigante conflito em relação ao desenvolvimento sustentável e o 

crescimento econômico. A tendência da economia mundial é continuar expandindo e 

explorando, enquanto os recursos naturais vão por sua vez diminuindo, é extremamente 

necessário medidas preventivas e reparadoras, pois a exploração é desproporcional à quantidade 

dos recursos disponíveis.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com base na análise dos resultados coletados a partir da pesquisa com o modelo de 

questionário, entre as turmas de Informática e Meio Ambiente, ambos cursos técnicos do IFRN- 

Campus Ipanguaçu, foi possível analisar a relação dos entrevistados com a Ética Ambiental e a 

Educação Ambiental dentro e fora do campus, e como se comportam a partir da aplicação dos 

seus conhecimentos sobre os temas acima estabelecidos.  

Segundo Marin (2004, P.1) “A liberdade ética, associada naturalmente à ética 

heraclitiana, é substituída pela sujeição, pela rigidez da obediência às verdades, leis e normas 

pré-determinadas.” A autora nessa definição de ética, ressalta a liberdade e o “livre-arbítrio” e 

como andam lado a lado, a partir dos pensamentos e ações autônomas, sendo a moral a repetição 

de padrões sociais, as limitações de suas próprias crenças, tendo como objetivo status social, e 

essa definição não se concilia com as ideologias de democracia, justiça e liberdade ética. 
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No desenvolvimento das respostas, duas questões chamaram atenção pela complexidade 

e discrepância entre teoria e prática dos entrevistados. A primeira pergunta “Você acredita que 

a Educação e Ética Ambiental, se compreendidas e aplicadas em nossas rotinas, podem 

promover mudanças na realidade ecológica?”  obteve um percentual de 87,5% das respostas 

como "sim" e 12,5% responderam assinalando que "não sabem se é possível". Contrapondo a 

resposta da segunda pergunta onde 75% dos participantes afirmam se considerarem éticos às 

vezes, enquanto 25% responderam que sim. O gráfico 01 demonstra as respostas da segunda 

pergunta. 

 

Gráfico 01: Você se considera uma pessoa ética? 

 

Fontes: Autor, 2021. 

 

De acordo com Pedro (2014, p.1) “a ética tem por objeto de análise e de investigação a 

natureza dos princípios que subjazem a essas normas” dentro do artigo é ressaltado a 

importância de investigar os princípios éticos que surgem no ser, de dentro pra fora sofrendo 

alterações externas como os paradigmas das normas morais.  

Interligando o seguinte conceito dentro da pesquisa, é notório que os entrevistados em 

sua maioria acreditam na possível mudança da realidade a partir das concepções sobre a ética 

no geral e em especial a ética ambiental, porém se consideram pessoas éticas apenas às vezes, 

o que pode ser o princípio para que a mudança da realidade ecológica não se efetive de fato.  

Em uma determinada questão foi pedido para que o entrevistado selecionasse na caixa 

de seleção o que era considerado ambientalmente ético. Levando em consideração que já era 
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esperado a resposta da pergunta mais “óbvia” do questionário, onde não necessitaria de um 

grande raciocínio, logo, nenhum participante assinalou as alternativas incorretas, o que leva a 

percepção de que mesmo inconscientemente os entrevistados carregam com si as noções básicas 

de Educação Ambiental. 

Foi possível observar que essas noções básicas foram postas à prova no momento da 

conceituação do que é a educação ambiental, onde uma pergunta pedia para que o entrevistado 

descrevesse seu entendimento sobre a EA. As respostas em sua maioria foram coerentes e 

superficialmente descreviam os conceitos da educação ambiental, porém das dezesseis 

respostas obtidas, apenas duas pessoas responderam que não sabiam “quase nada” a respeito. 

O quadro 01 expõe o ponto de vista de alguns dos alunos e seus entendimentos sobre o que é a 

educação ambiental. 

 

Quadro 01: O que você entende sobre Educação Ambiental? Conceitue. 

Educação ambiental é um campo de estudo que serve para que as pessoas conheçam e aprendam sobre os 

impactos que causamos e o que isso pode ocasionar futuramente ao planeta. 

Conscientização de pessoas sobre os problemas ambientais e nossa responsabilidade para com o meio ambiente. 

Um estudo voltado para as diretrizes ambientais, mas não apenas aquelas que são convencionais, e sim tudo 

aquilo que rodeia o ser humano e sociedade. 

A Educação Ambiental engloba os meios pelos quais a comunidade é orientada a entender, manter, preservar e 

recuperar o ambiente ao seu redor, e se entender como parte deste. 

                                              Fontes: Autor,2021. 

 

Educação ambiental é um campo de estudo que serve para que as pessoas conheçam e 

aprendam sobre os impactos que causamos e o que isso pode ocasionar futuramente ao planeta. 

Conscientização de pessoas sobre os problemas ambientais e nossa responsabilidade para com 

o meio ambiente. Um estudo voltado para as diretrizes ambientais, mas não apenas aquelas que 

são convencionais, e sim tudo aquilo que rodeia o ser humano e sociedade. 

Na análise do quadro, é possível notar que os estudantes já conseguem pensar e 

estabelecer o conceito acerca da educação ambiental, a partir de suas próprias conclusões. Isso 

pode significar que a educação oferecida pelo IFRN em referência a esses alunos é satisfatória, 

pois incentiva que o estudante viva de acordo com seus critérios, porém sempre busque 
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conhecimento para se embasar. Revelando que as ideias cultivadas pelo instituto, são colhidas 

nas mentes dos educandos. 

Quando migramos para o conceito de ética ambiental, as definições ficam embaralhadas, 

trazendo um pouco de confusão ou até mesmo desconhecimento por parte dos alunos, no que 

diz respeito à abordagem da ética ambiental dentro das escolas. O Quadro 02 expõe a percepção 

dos alunos acerca de seus conhecimentos sobre o tema. 

 

Quadro 02: Você já ouviu falar sobre o conceito de ética ambiental em âmbito escolar? Se sim, como a 

ética ambiental foi abordada no ambiente escolar? 

Sim, nosso curso é praticamente todo sobre. 

Não. 

Indiretamente. Foi através de uma palestra sobre minimalismo em todas as atitudes do dia a dia. 

Sim. A ética ambiental foi abordada no meu curso de uma maneira geral, com conceitos básicos 

necessários 

Sim. No ambiente escolar, a ética ambiental foi abordada de forma transversal, dentre as matérias 

técnicas do curso técnico em meio ambiente. 

Sim, durante todo o curso. 

Não. 

                                           Fonte: Autor, 2021. 

 

O misto de respostas é esclarecido pela divisão entre as turmas, sendo a turma de 

Informática certamente a menos informada dentro do ambiente escolar, no momento que sua 

maioria respondeu simplesmente um “não”, ou revelou o contato com a definição da ética 

ambiental em formato de palestra, que apesar de estar dentro do ambiente escolar não se 

aprofunda no tema. Todos os alunos referentes a turma de Meio Ambiente alegaram que tiveram 

contato direto com os conceitos acerca da ética ambiental, alguns alunos afirmaram que através 

de todo o curso mantiveram esse contato mais desenvolvido, especificamente dentro da sala de 

aula (o que é muito importante).  
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Com relação às respostas dos alunos das turmas de Meio Ambiente, é notório o domínio 

que carregam sobre o assunto através da maneira como respondem. Respostas diretas, 

entretanto, sempre expondo o contato repetido com o tema abordado.  

Zacarias e Higuchi (2017) afirmam que a forma de como se comportar e pensar no 

momento atual é posto em situação de encurralamento, onde a educação ambiental é o farol 

nesse sentido. O norte em situações de bloqueio é o conhecimento, pois se você não o domina, 

dará oportunidade para que em momentos de conflito você fique à mercê do conhecimento 

alheio. A educação ambiental é o norte para os que buscam ser ambientalmente éticos, ou 

procuram acolher um estilo de vida mais sustentável. O quadro 03 apresenta as respostas dos 

entrevistados sobre o anseio de introduzir um estilo de vida mais sustentável. 

 

Quadro 03: Você gostaria de introduzir um estilo de vida mais sustentável na sua rotina? Se a resposta 

for sim, justifique. 

Sim, pois acredito que cada um fazendo sua parte criaremos um mundo muito melhor para as futuras 

gerações. 

Sim, produzo muito resíduo sólido, poderia diminuir a quantidade. 

Sim, eu acredito que o consumismo é um grande problema pro (sic) meio ambiente e que seria possível 

ter um estilo de vida sustentável sem mudanças drásticas na minha rotina. 

Sim, utilizar menos sacolas plásticas, copos. 

Sim, pois acredito que fazendo minha parte estarei ajudando o nosso planeta. 

                                                 Fonte: Autor, 2021. 

 

Os interrogados expressaram seu desejo por uma mudança sustentável nas suas rotinas, 

com apenas uma exceção nas respostas da questão acima, que continha “não sei”. Isso prova 

que cada vez mais os alunos se tornam responsáveis pelas suas atitudes diárias, e como a 

repetição delas causa uma cascata de consequências. Ressalta também que parte de nossa 

geração tem uma perspectiva criteriosa sob suas ações, validando o avanço sustentável como a 

alternativa correta a percorrer.  

O gráfico 02 demonstra o ponto de vista dos entrevistados sobre o que consideram 

ambientalmente ético. 
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                                        Fonte: Autor, 2021. 

 

Foi possível observar uma percepção madura dos entrevistados, que evidentemente não 

assinalaram nenhuma resposta considerada errada, provando que mesmo inconscientemente as 

percepções entre o que é danoso ou não a natureza, neste caso estão corretas. Quando levamos 

em consideração os conceitos “óbvios” acerca do que consideramos ambientalmente ético, fica 

extremamente claro para os entrevistados, que não se esforçam muito em suas respostas e 

acabam não assinalando nenhuma das alternativas incorretas. 

 Analisando os resultados obtidos por intermédio da pesquisa, foi possível observar a 

barreira entre a tecnologia e a sustentabilidade que o curso de informática contém, e a 

abundância acerca dos conceitos ambientalmente sustentáveis que os alunos de meio ambiente 

portam. A ideia de escolher duas turmas tão opostas foi oriundo da possível solução que ambas 

podem trazer simultaneamente para enriquecer sua bagagem sustentável e acadêmica. Através 

de laços de amizade, troca de experiências, atividades escolares e entre outras possibilidades. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A contribuição dos teóricos foi muito importante para o desenrolar da pesquisa, pois 

forneceu o embasamento necessário para ordenar as ideias. Com o desenvolvimento da 

pesquisa, foi possível observar que a percepção ambiental predominante certamente é das 

turmas de meio ambiente, pois demonstraram o domínio do assunto sem muitos rodeios.  Logo, 
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as turmas de informática não demonstraram o mesmo conhecimento, alegando na maioria das 

vezes em suas respostas que o seu aprendizado advinha de forma externa, supostamente pelas 

experiências vividas, e dentro do campus, porém em forma de palestras, sarau, etc… 

Nesse propósito, o processo de educação ambiental dentro do IFRN- Campus Ipanguaçu 

se mostrou excepcionalmente mais efetivo dentro das turmas de meio ambiente, pois, expõe 

dentro das aulas os conceitos a respeito tanto da ética ambiental, como da educação ambiental 

com muita excelência, devido o curso ser completamente voltado para essa área. A grade 

curricular do curso é incrivelmente rica nas abordagens ambientais, além de contar com 

profissionais qualificados para os orientar. 

Apesar da diferença gritante entre os cursos, é possível uni-los através de trabalhos, 

palestras, aula de campo, ou simplesmente uma roda de conversa, com a finalidade de somar 

os conhecimentos adquiridos, sendo favorável para ambos os lados, os alunos de meio ambiente 

podem ensinar, além de praticar o que lhe foi passado dentro de sala de aula, e os de informática 

podem aprender com os futuros ambientalistas. 

Independentemente de os alunos do curso de informática não precisarem 

necessariamente envolver-se nos conceitos ambientais, através da pesquisa foi possível 

examinar o anseio por mudanças sustentáveis em suas rotinas, dessa forma, uma boa alternativa 

seria o incentivo dado pelo próprio campus, como por exemplo: uma semana de conscientização 

ambiental, abordando as concepções ambientais com profissionais adequados, ou até mesmo 

pelos alunos, estimulando o ensino-aprendizagem. 

Tendo em vista as limitações oferecidas pela pandemia mundial a qual vivenciamos, 

não seria possível a troca de informações presencialmente, entretanto podem ser executadas 

facilmente através de videoconferências online, o mais importante é que seja transmitido às 

mensagens de avanço sustentável para todos. 

É considerável sempre manter a educação ambiental em evidência, para que fiquemos 

mais atentos a degradação ambiental, a conscientização de nossos próprios atos, para que 

busquemos em diversas fontes maneiras sustentáveis de viver, com a finalidade de evolução e 

bem-estar para nossa geração e para as futuras gerações. Com o intuito de formar profissionais, 

pessoas, alunos e professores em cidadãos melhores e congruentes com sua ética e valores 

morais 
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Resumo 

Este trabalho quer demonstrar que há uma oposição entre os saberes e as formas de vida do mundo ocidental 

arraigado pelo desenvolvimentismo e as existências indígenas. As ontologias/epistemologias indígenas tecem 

formas de conhecimento que buscam um envolvimento do ser humano com o meio ambiente traçando uma crítica 

ontológica, social e econômico/ecológica ao capitalismo e aos saberes técnicos da modernidade. Suas pedagogias 

e lutas expõe as lógicas de fins de mundo e de dominação da mercadoria e do desenvolvimento sobre nossa 

moderna sociedade. Eles nos oferecem alternativas saídas desta formas letais de existência, rumo a um vida plena.  

 

Palavras-Chave: Ontologias, Desenvolvimentismo, Fins de mundo, Dominação.  

 
Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo demostrar que existe una oposición entre el conocimiento y las formas de vida en 

el mundo occidental arraigada en el desarrollismo y las existencias indígenas. Las ontologías / epistemologías 

indígenas tejen formas de conocimiento que buscan un involucramiento del ser humano con el medio ambiente, 

trazando una crítica ontológica, social y económica / ecológica del capitalismo y el conocimiento técnico de la 

modernidad. Sus pedagogías y luchas exponen la lógica de los fines del mundo y el dominio de las mercancías y 

el desarrollo sobre nuestra sociedad moderna. Nos ofrecen alternativas para salir de estas formas letales de 

existencia, hacia una vida plena. 

 

Palabras Clave: Ontologías, Desarrollismo, Fin del mundo, Dominación 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sobre os termos da questão do pensamento indígena no Brasil e no mundo pesam 

diversos discursos e teorias que, ora os impõem um legado de conhecimento epistemológico, 

ontológico e ancestral e ora os destitui de qualquer estatuto ontológico de formação de 

pensamento crítico. Este discurso é o que vem deslegitimando os conhecimentos formadores 

do mundo a partir de um pensamento filosófico indígena. Foi preciso que filósofos e 

antropólogos, em geral europeus e não indígenas, traduzissem ou reescrevessem os 

pensamentos, mitos e cosmologias indígenas para que estes se elevassem à possibilidade de um 

saber reconhecidamente acadêmico-epistêmico. Aqui, conjecturamos que já não há mais espaço 

para o debate se há um pensamento sistemático ou filosófico indígena, porque suas reflexões e 

críticas vem se impondo, da periferia até o centro dos debates acadêmicos, na forma de um 

saber Outro, que não apresenta um título ou espera reconhecimento para se estabelecer ou ser 

ensinado.  

Estes saberes antes ocultados e subalternizados têm ganhado destaque a partir da 

antropologia e da inclusão dos indígenas nos espaços acadêmicos, mas ainda são, quase 

invisíveis as outras áreas e disciplinas, como no caso da construção do saber filosófico. Porém 

ao atentarmos para as recentes publicações e conferências de lideranças espirituais e políticas 

indígenas percebemos que o cerco e o silêncio vêm sendo quebrados, e os seus saberes e 

ensinamentos vem lançar importantes reflexões e fundamentos a um saber ontológico-

epistêmico que contrasta e dialoga com os debates mais hodiernos do meio filosófico. Tais 

saberes também vem criticar e denunciar o solipsismo explorador e antropocêntrico dos saberes 

hegemônicos que primam pelos conceitos de desenvolvimentismo, racionalismo e progresso.     

Vamos debater, no decorrer deste texto, algumas teses centrais que acreditamos ser um 

transbordamento dos conhecimentos e do pensamento cosmológico-ontológico-político 

indígena para o pensamento crítico-filosófico e das humanidades em geral.  

As teorias que exploram o antropoceno e a questão da intrusão de Gaia.  Nas ciências 

humanas já estavam presentes nas mais variadas cosmologias e ontologias indígenas com a 

nomenclatura de fim do mundo. Esta questão tem tomado forma nos últimos tempos com um 

profundo debate nas ciências da terra e nas ciências humanas. Entretanto, os discursos e 

formações cosmológicas-ontológicas dos povos originários já carregavam consigo os 
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desdobramentos das possíveis intervenções humanas contra o meio ambiente e contra a própria 

humanidade. Nas cosmovisões indígenas de variados povos do Brasil a iminência do fim da 

humanidade e da natureza como conhecemos está se dando de forma contínua e em grandes 

proporções, isto se ampara na ideia de que para os yanomamis a invasão permanente de suas 

terras pelo homem branco em busca de minérios e recursos naturais, carrega consigo as doenças 

que eliminam os povos daquela região (estamos tratando aqui de um genocídio planejado de 

uma cultura e um povo), mas ao destruir a natureza e os povos que a conservam também matam 

os xamãs que estão impedindo a queda do céu (teoria cosmológica-ontológica yanomami que 

defende que seus xamãs tem a função de segurar a queda do céu e evitar o fim do que 

entendemos por humanidade). Kopenawa afirma em seu texto que os brancos ao invadir o 

espaço-mundo dos indígenas carregam duas grandes epidemias (xawara): as doenças da fumaça 

e do metal que trazem febre e comem a carne dos brancos e não-brancos, e as doenças do 

consumismo e do apego as mercadorias. Ousamos aqui dizer que Kopenawa está promovendo 

uma crítica teórico-econômico-filosófica desde o pensamento ontológico indígena.  

Os Guarani-Kaiowá e os Krenak também compreendem que a ruptura do ser humano 

com a natureza, feitas pelas teses filosóficas clássicas da divisão entre natureza e cultura, 

também subsidiaram as possibilidades do fim do mundo. Isso se dá sobre um duplo aspecto 

vividos na prática e refletidos teoricamente pelos povos em questão. De um lado a história das 

invasões coloniais permanentes sobre as áreas indígenas brasileiras e, por outro lado, na medida 

inversa, a resistência permanente desses povos indica que há dezenas de elementos teóricos 

(conceitos, hipóteses, cosmologias e epistemologias) que sustentam essa reação secular contra 

o investimento colonial (que ultrapassou a colônia, a república e se assentou nas práticas 

necropolíticas das gestões do Brasil atual). Desta maneira, as cosmovisões e ontologias 

enlarguecem o poder de ação dos povos indígenas ao tentar adiar o fim do mundo colocando 

seus esforços teórico-práticos na reaproximação entre homem e natureza.  

A disputa pelo conhecimento (e as concepções de modos de conhecer) ganha novos 

contornos ao serem narrados e defendidos pelos povos originários, onde há um reconhecimento 

total de ampliar as possibilidades do conhecimento e da imaginação (incluindo saberes 

ocidentais), o que na mentalidade do branco colonizador é rechaçada e colocada como uma 

alteridade radical disjuntiva, onde não há margem para o reconhecimento do outro, de seu 

mundo e de suas formas de conhecer ou explicar a constituição do mundo.  
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Vislumbramos que há, portanto, nas guerras cosmológicas e epistemológicas em 

andamento uma predação ontológica do mundo indígena, onde o mundo branco tenta se 

sobrepor e eliminar as possibilidades de ontologias ameríndias, isso se dá nos discursos e 

práticas oriundos das divisões entre Homem e Natureza; desenvolvimento e envolvimento; 

razão instrumental e razão cosmológica. Há um canibalismo onto-cosmológico na imposição 

do saber universal (das ciências metódicas, sistemáticas e instrumentais) e na impossibilidade 

de convivência e legitimação de um saber outro que se proponha inclusivo, não sistemático e 

reintegrativo, no que tange a ação do olhar e da ação humana por sobre a natureza e os outros 

mundos e saberes que compõem e atravessam este mundo. A lógica de mercado entendida como 

o produto mais acabado das evoluções do processo histórico humano esconde esta faceta de 

negligenciar (de maneira planejada) os saberes que oferecem saídas e freios de emergência e 

que apontam um mundo menos acelerado (no sentido da produtividade e do consumo) e 

desigual. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi feita a partir de uma revisão bibliográfica das fontes e textos dos saberes 

indígenas. Tem como fundamento a perspectiva dos conhecimentos ancestrais dos povos 

indígenas advindos de suas resistências na luta pela terra, na memória histórica e em sua relação 

pedagógica oposta ao modelos de desenvolvimento aplicado em nosso país.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Como dois rios que correm ao contrário8: os Guarani-kaiowá na dialética 

desenvolvimento X envolvimento.  .  

No contexto sócio-político, geográfico, ontológico e existencial a os Guarani-Kaiowá 

se encontra em uma situação dramática. Pois, a exclusão deste povo de suas terras agride, não 

só juridicamente o direito originário deles sobre a terra, mas também, fere de forma mais 

 
8Eliel Benites (2014) em seus discursos utiliza essa metáfora dos dois rios para afirmar que os brancos e indígenas 

seguem fluxos diferentes. Pois são simétricos enquanto sociedade, mas contrários como modo e produção de 

existências 
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profunda, a ontologia ancestral da relação criada entre homem e natureza, entre a terra e os 

seres que ali estão enterrados (e encantados) sobre o espaço. Percebe-se que a relação Guarani 

com a terra supera o aspecto geográfico, territorial e material (apesar desta reivindicação ser a 

fonte propulsora de suas resistências e da manutenção de suas ontologias e epistemologias), 

esta relação se liga aos modos de vidas, de conhecimentos e de fundamentação ontológica na 

criação do mundo Guarani que está cosmologicamente, desde a “descoberta”, ligado ao mundo 

desenvolvido moderno.  

 

Se a discussão sobre o fim do mundo tem fugido cada vez mais dos círculos indígenas 

para os meios acadêmicos-científicos e vice-versa, isso se dá, em grande medida, pelo triste 

sorte a que está submetida o povo Guarani, pois para eles este fim está em ritmo de conclusão. 

O atravessamento das fronteiras imaginárias que recorta as divisões conceituais euro/brasileiros 

e indígenas apresentam sempre uma dialética negativa e excludente, onde as concepções de 

mundo e os modos de vida decorrentes daí nunca conseguem chegar a uma a um termo comum. 

Esta impossibilidade, advém de uma ideia pretensamente universalizante de 

desenvolvimentismo do modo de vida mercantilista do homem moderno, no caso do Brasil, da 

relação umbilical e desastrosa entre neoliberalismo, desenvolvimentismo e necropolítica.  

A perspectiva que brota da relação do Estado Brasileiro, em suas diferentes vertentes de 

governos, é entendida por Krenak como um amplo projeto neocolonial de subsunção e 

aniquilamento das culturas, dos mundos e dos saberes indígenas via tomada de terras e negação 

de direitos. Assemelhasse ao que Mbembe (2018) expõem quando trata do estado de exceção 

que é uma das características permanentes da herança do terror dos regimes coloniais e das 

saídas violentas para se resolver as demandas sociais. Para Mbembe esta forma de legislar e 

exercer o poder soberano se torna nos dias de hoje um estado de exceção permanente, onde o 

que antes era o escravizado e o indígena se tornam hoje: o desempregado, o imigrante, o 

favelado, o terrorista, o quilombola e o próprio indígena. E todos com características comuns: 

a perda do reconhecimento, a falta de direitos sobre seus corpos, a perca do seu estatuto político 

e de maneira salutar a vulnerabilidade de ser extinto pelo Estado ou pela omissão deste. O que 

ocorre nestes casos é o desaparecimento do status de cidadão, indivíduo e pessoa, onde se 

transformam, não mais apenas o negro, mais todos os desafortunados no seio do neoliberalismo 

e seus governos elitistas em excluídos e assujeitados ao aniquilamento moral, social e físico. 

Isso transforma a sorte destes desafortunados numa morte já em vida. 
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Afinal de contas, o mundo pode acabar?  Para os Guarani-Kaiowá este processo está em 

etapas conclusivas. Matos nos diz:  

 

“Faixa de gaza brasileira, é a comparação de Eduardo Viveiros de Castro, realizada 

durante evento literário em Paraty (FLIP-RJ de 2014), diz respeito a situação de guerra 

na qual se situam os povos indígenas no estado do Mato Grosso do Sul, em especial, 

os Kaiowá e Guarani”. (MATOS, 2019, p.80). 

 

 Mas, não é só o apagamento sócio-territorial e existencial que está em jogo e que 

caracteriza o mundo indígena.  O encobrimento e, portanto, a negação dos modos de 

conhecimento (epistemologias particulares), educação e espiritualidade são as facetas culturais 

que lhes são arrancados no processo de expropriação que envolve essencialmente terra e cultura. 

Pois, não é possível ter um mundo, uma cultura e uma epistemologia sem o binômio terra/saber.  

Ora, a disputa pelo imaginário social e pelo inconsciente coletivo é uma das grandes 

formas de propagação das epistemologias que se propõem universais, o espaço do 

conhecimento “verdadeiro” mesmo que teoricamente abra margem para outros saberes, na sua 

aplicabilidade prática guarda em si um preconceito epistemológico pelos saberes e vidas que 

não lhes contempla ou lhes tangei-a.  

No mundo Guarani-Kaiowá este preconceito se apresenta na dialética apresentada por 

eles entre desenvolvimento e envolvimento, onde o desenvolvimentismo das forças produtivas 

e do saber tecnológico/científico, escolhida pelos governos brasileiros, empresários e 

consumidores, tem negado e não incluído um outro “desenvolvimento” (ou melhor, um 

envolvimento) indígena, que mesmo dentro do mesmo espaço geográfico, toma 

desdobramentos existenciais e ontológicos completamente opostos. Para os que defendem que 

o desenvolvimentismo, a produção, as taxas e o consumo (acrescidos da violência e da 

soberania) são os fundamentos da existência e manutenção do Estado contemporâneo, estes 

paradigmas econômicos-existenciais tem se tornado o plano de fundo ontológico das teorias 

sociais e cientificas geradas dentro deste referido sistema-mundo, entendendo que os alicerces 

dos Estados Nações estão enraizados em um projeto global de economia de mercado. Pode-se 

construir dentro dos limites do mundo liberal/republicano qualquer teoria cientifica e social que 

se pretenda universalmente válida, contanto que estas não atentem contra os dogmas da base da 

sociedade hodierna: o desenvolvimentismo.  
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A relação dos guarani-kaiowá com a terra e o saber remetem ao seu processo onto-

epistemológico de definição destes termos, para o pesquisador indígena Joaquim Adiala nos 

seus estudos dialógicos com a comunidade e os mais velhos, isto significa uma imersão no 

entendimento de pessoa com o ambiente que lhe cerca, ao examinar que:  

 
Conversei com um amigo rezador antigo da minha aldeia, e ele me explicou que Y 

significa água, que é a primeira palavra de Tupã, Yvi significa terra, que é a segunda 

palavra de Tupã, Yvyra significa planta, que é a terceira palavra de tupã e Yvypóra 

significa pessoa, que é a quarta palavra de Tupã. Entendeu, che amigo, para nós, os 

Guaranis, nada está separado, nós e todos do planeta terra somos guardiões do planeta. 

Isso que temos de estudar. Que a gente só existe por causa da Yvy. Se o Yvyporá não 

cuidar do planeta, o planeta vai acabar. (CHAPARRO E MACIEL, 2020: 12) 

 

A pessoa para os Guaranis está imersa no processo complexo de aparecimento da 

realidade totalizante dos outros elementos. O homem tem uma raiz, uma gênese comum a terra. 

A raiz das palavras nos revela a íntima ligação onto-epistemológica indígena da relação entre 

água-terra-natureza-pessoa. Neste processo, o ser humano é água, é natureza e é terra. Não há 

uma separação fundamental entre cultura e natureza, está tudo intimamente ligado desde a 

criação. Por isso o desenvolvimento não pode expressar as relações de Yvy e Yvypóra, já que 

ela parte de um modelo epistemológico baseado na superação (produtiva) do homem do reino 

das necessidades, rumando a uma ascensão ao reino da cultura. Logo, para que o projeto 

desenvolvimentista consiga se efetivar é necessário apagar e superar a relação 

genética/espiritual entre o Yvypóra e a Yvy.  

Isso gera uma disparidade destas duas ontologias nos modos de fabricar e viver a 

realidade, onde o defensor do progressismo e do desenvolvimento escolheu o processo da 

exploração, arrancando qualquer Outro do seu caminho; e na correnteza oposta os Guarani 

tentam defender o caminho da inclusão dos Outros (onde na verdade tentam nos esclarecer que 

aqueles e estes sempre estiveram juntos), em consonância com o que os indígenas rebeldes 

zapatistas anunciam: um mundo onde caibam vários mundos.  

O envolvimento busca uma ética do cuidado, requer uma perspectiva de alteridade 

inclusiva (pensando não apenas o mundo humano, antes, pensando o todo existente complexo 

e em relação). Essa ontologia reavalia e reconfigura a visão dualista comercial na qual estamos 

inseridos (cultura x natureza, homem x meio ambiente, crescimento econômico x preservação 

ambiental), pois na visão Guarani a realidade das pessoas não é fragmentada da realidade 

existente. Tarefa demasiada desafiadora a que se colocam os Guarani, ao tentar realinhar o 
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curso de uma história que cresceu segregando os subalternos, comendo as entranhas da terra 

até a exaustão e, esvaziando de sentido a natureza e a própria vida humana. Parece que nos 

surge, mais uma vez, a querela entre o pressuposto do não reconhecimento dos Outros 

(natureza, mitos, epistemologias particulares) e o reconhecimento radical da existência dos 

Outros e seus modos de conhecer. Mesmo submetido ao modo de vida moderno/capitalista, os 

Guarani e Kaiowá continuam a criar e ensinar sobre seus mundos através das suas palavras e 

das retomadas da Tekoha (Conceito imagético/ontológico que identifica a terra sagrada onde 

estão os antepassados, onde estão as raízes da ancestralidade destes povos, onde se encontra o 

élan vital que une o mundo físico e o mundo espiritual Guarani e Kaiowá). Esta realização se 

expressa de forma contínua nas rezas, nas lutas, nas curas e na potência de suas palavras.  

Para Chaparro e Maciel (2020, p. 24), o envolvimento “instala uma criteriosa 

racionalidade Guarani confeccionando simetrias e caminhos contrários entre a sociedade dos 

Guarani e a sociedade moderna/capitalista”. Surge, então, um processo de epistemologia da 

resistência frente ao terror permanente que foi jogado sobre as terras e saberes Guarani. Este 

pensamento resistente e antiterror se respalda na organização coletiva, nos espaços de debates 

como as assembleias Guarani (as Aty Guasu), nas escolas e currículos diferenciados e nas casas 

de reza.  

O colapso em andamento do mundo natural e humano advindo da ideia da possibilidade 

de um crescimento econômico sem fim e sem pesar as consequências invadiu os mundos 

indígenas, e nas terra e saberes Guarani causou um devastação que culminou no adiantamento 

da possibilidade, não só fim do mundo indígena, mas no solapamento da própria história com 

tal. Por isso, os rezadores Guarani não medem o tempo pela produção de matérias primas, pelo 

consumo, enfim pela economia; o tempo é realizado e medido pela reza, que associa todas as 

coisas criadas por Tupã e que produz mundos novos que morrem e ressuscitam por dentro e por 

fora do nosso. 

 

Davi Kopenawa: a queda do céu (sobre fins de mundo e a lógica de dominação da 

mercadoria e do desenvolvimento).  

Na narrativa de Kopenawa, em seu texto: A queda do céu (2015), apresenta uma crítica 

ontológica, social e econômico/ecológica ao capitalismo e aos saberes técnicos da modernidade. 

Tendo como fundamentos para a sua construção a onto-cosmologia e a educação oral 
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Yanomami, além de seus anos de luta e aprendizados na defesa das terras e cultura Yanomami. 

Para ele, os xamãs têm uma função essencial no mundo, a de segurar o céu (Esta tarefa ancestral, 

cosmológica e ontológica está em fins de expirar - assim como este mundo protegido por eles - 

devido a chegada do homem branco e sua sede por mercadorias. Os xamãs e o conjunto dos 

indígenas Yanomamis e em geral estão sendo eliminados pelas doenças, máquinas e 

pensamentos de mercado do napë, que vem impondo seu desenvolvimento e progresso, mas 

que neste pacote traz também a guerra colonial e sede de acumulação de capitais. Ao fim desse 

processo, se não for evitado, teremos inevitavelmente a queda do céu, ou seja o fim do mundo 

para o conjunto da humanidade).  para que este não desabe e assole o mundo que conhecemos. 

Nas palavras originárias assim é descrito a relação entre o xamã e o céu (um trabalho de sísifo):  

 

Foi assim. No início, o céu ainda era novo e frágil. A floresta era recém-chegada à 

existência e tudo nela retornava facilmente ao caos. Moravam nela outras gentes, 

criadas antes de nós, que desapareceram. Era o primeiro tempo, no qual os ancestrais 

foram pouco a pouco virando animais de caça. E quando o centro do céu finalmente 

despencou, vários deles foram arremessados para o mundo subterrâneo. (...) As costas 

desse céu que caiu no primeiro tempo tornaram-se a floresta em que vivemos, o chão 

no qual pisamos. Foi Omama que fez o projeto, como dizem os brancos. (...) Nossos 

xamãs mais antigos sabem tudo isso. Sempre que o céu começa a tremer e ameaça 

arrebentar, enviam sem demora seus xapiri para reforçá-lo. Sem isso, o céu já teria 

desabado de novo há muito tempo! (KOPENAWA e ALBERT, 2015: 195) 

  

Na visão Yanomami, os aprendizados são realizados nos espaços de diálogo, e para os 

xamãs são apreendidos nos mundos oníricos-imagéticos. Os tempos dos sonhos se descortinam 

após tomarem o pó da yãkoana, que também é o alimento dos xapiris (os seres invisíveis do ar 

e das florestas – também são protetores) e os revelam experiências e conhecimentos. Sonhar é 

fruto do conhecimento legado por Omama (o grande criador e projetor do mundo) que os xamãs 

conseguem atualizar de forma permanente. Por isso, para Kopenawa, a memória se é longa se 

expande para guardar e renovar os ensinamentos. Viveiros de Castro reflete que a diferença 

radical entre o pensamento ocidental e o ameríndio se dá, principalmente por que ao invés de 

se centrar em criar vários pontos de vista sobre os objetos, o ameríndio pensam/experienciam 

outros mundos. 

Apresenta-se, desta maneira, uma relação dialética de culturas, onde, de um lado se 

posiciona a sociedade da mercadoria, que fixa seus ensinamentos numa epistemologia 

permeada por “peles de papel” e mercadorias e, de outro modo, se posiciona a cultura 

Yanomami que apresenta suas epistemologias baseada nas memorias guardadas no pensamento 
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e na oralidade dos ancestrais e que tem como marco as ontologias xamânicas e experiências 

coletivas.  

 Neste sentido, o olhar ontológico Yanomami se sobressai de uma mera imanência físico-

técnica, ela quer representar uma imanência cósmica. O não indígena (napë) possui uma 

sobrenatureza canibal. O conflito de alteridades se transforma numa predação epistêmica do 

ser-Outro sobre o ser em geral.  

As percepções que Kopenawa tem sobre a existência de várias entidades que constituem 

a realidade ultrapassa a concepção transcendental da epistemologia moderna ocidental. Tais 

representações, não servem apenas como imagens figurativas ou são apenas meta-imagem, mas 

representam realidades objetivas que se apresentam em percepções diretas. A epistemologia 

xamânica atua com os xapiris (seres- imagens, espíritos amigos) para assegurar um 

conhecimento autêntico e onírico-real. 

As palavras dos xapiris se multiplicam no espírito e são transmitidas entre os habitantes 

da floresta desde que foram criados por Omama (Deus originário). As palavras trazidas pelos 

xapiris se multiplicam e se fixam nos pensamentos. Pois, são para Kopenawa (2015, p. 508) 

“como um grande livro que nunca acaba”.   

 A sabedoria, portanto, vem de uma relação imagético-onírico, de apropriação do saber 

deixado e repetido pelos xamãs que fora ensinado por Omama e que crescem, se expandem em 

todas as direções. O conhecimento se desenvolve.  

 
Já começaram há tempos a matar uns aos outros por dinheiro, em suas cidades, e a 

brigar por minérios ou petróleo que arrancam do chão. Também não parecem 

preocupados por nos matar a todos com as fumaças de epidemia que saem de tudo 

isso. Não pensam que assim estão estragando a terra e o céu e que nunca vão poder 

recriar outros. (KOPENAWA e ALBERT, 2015 p. 419) 

 

Para ele, a cultura branca da mercadoria tem adoecido os corpos e almas indígenas. O 

ônus dos processos de invasão e saqueio das regiões de Roraima e da Amazônia venezuelana 

vem destituindo os indígenas das condições objetivas de manter sua cultura e sua existência. O 

branco, por sua vez, só é guiado pelas palavras da mercadoria. Segue as leis que são desenhadas 

no papel, mas tendo em vista acumular produtos e dinheiro.  

O desejo pelos objetos e pela acumulação de mercadorias cravou-se no pensamento dos 

homens brancos. Resultado do tamanho desejo é a criação abstrata do dinheiro (conceituado 

por Kopenawa como pele de papel) que hoje tomou forma como sendo o ápice do processo de 
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trocas sociais. Assim, o processo de acumulação e reprodução do capital em formas de 

mercadoria é reproduzido hoje como o ethos da cultura civilizada ocidental. Kopenawa nos diz 

que foi 

 

assim que as palavras das mercadorias e do dinheiro se espalharam por toda a terra de 

seus ancestrais. Por quererem possuir todas as mercadorias, foram tomados de um 

desejo desmedido. Seu pensamento se esfumaçou e foi invadido pela noite. Fechou- -

se para todas as outras coisas. Foi com essas palavras da mercadoria que os brancos 

se puseram a cortar todas as árvores, a maltratar a terra e a sujar os rios. (KOPENAWA 

e ALBERT, 2015, p. 407). 

 

As fumaças e venenos do progresso (oriundos de uma determinação racional ocidental 

– traduzido pelos indígenas como epidemias xawaras) entorpecem a razão. O dinheiro, a 

acumulação e os genocídios que decorrem daí são perpetrados pela busca incessante do que o 

xamã determina como ouros canibais e se transforam em grandes e mortais fumaças de 

epidemia. Nos processos de transformações industriais (de modo particular, na mineração e no 

garimpo – já que é ação que mais mutila a vida Yanomami) está presente, não apenas a ideia 

marxista de fetichismo da mercadoria, antes, está se abrindo, do ponto de vista cosmológico 

uma porta de entrada para os espíritos xawara que carregam as doenças.  

A negligência branca, em relação às possibilidades de existência de outros mundos e 

sujeitos, se apoia diretamente na lógica individualista de acumular dinheiro. Esta ideia ocorre 

por sua mente não guardar os ensinamentos de Omama, pois, seus pensamentos são guiados 

pelo esquecimento. E quando se propõem à atividade reflexiva já estão dominados pelas 

imagens das mercadorias. O pensamento branco-mercantil deixa de sonhar, deixa de conhecer, 

passa apenas a reproduzir numa lógica técnica-financeira. Seus governos são dirigidos para 

legitimar a exploração e barbárie (com a insígnia de desenvolvimento), não respeitando outras 

cosmopoliticas que querem adiar a queda do céu e o colapso de todos os mundos existentes.  

Assim, por elevar a imanência econômica (advinda das atividades extrativistas, agropecuárias 

e industriais) acima da capacidade de regeneração da terra, dos rios e dos outros seres existentes, 

eles estão condenando os xamãs, os xapiris (além dos seres que estão no peito do céu, nas suas 

costas e no seu subterrâneo), enfim, o conjunto da humanidade ao seu último respiro no 

Antropoceno.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Ouvir o silêncio e o grito que vem das florestas e fazê-las ecoar. Esse é o passo inicial 

de uma ruptura com as epistemologias coloniais. Esse é um caminho para a inclusão radical das 

alteridades apagadas e destituídas da possibilidade de ser. Neste interim, não nos cabe debater 

se há a possibilidade de uma ontologia/epistemologia indígenas, pois elas existem, indiferente 

aos nossos esquemas metodológicos e classificações. Esse saber tem transbordado das aldeias, 

reservas e retomadas e tem criado um saber didático, propositivo e insurgente (advindo de uma 

práxis de resistência), que estudiosos intitulam em outras palavras por antropoceno.  

As consequências políticas e sociais do aprisionamento no modelo ocidental de hábitos 

e pensamentos, que se hegemonizou a partir da colonização, vem sendo alardeada   como a 

única fonte possível de vida e futuro possíveis, pois o modelo capitalista, assim como as 

doenças que descendem dele, impuseram as pessoas uma relação de dependência e aceitação 

desse padrão parasitário de existência, sem pesar sobre seus efeitos a curto e longo prazo, e, 

além disso, estabeleceu uma relação escravista com a natureza, compreendendo-a como algo 

separado e inanimado e assim, sem direito ou utilidade que não seja servir ao “homem”.  

Esse é, portanto, o ápice do que compreendemos por desenvolvimentismo ou 

progressismo. Essas são em última instância as conclusões a que chegam as epistemologias e 

ontologias indígenas Guarani-Kaiowá, Krenak e Yanomami (nos termos dos autores aqui 

investigados). Vimos que para essas cosmologias o mundo que conhecemos está em colapso: 

as estruturas que alicerçam este modelo de desenvolvimento econômico é que consolidam o 

caminho da extinção dos mundos que constituem nosso mundo.  

Reconhecer os mundos e pessoas que entrecruzam nosso mundo exige de todos uma 

profunda crítica aos modos como fabricamos e encaixotamos os conhecimentos. Exige uma 

revisão do que compreendemos por ética e por reconhecimento, pois, dentro dos saberes já 

formatados há uma reserva de negligência e exclusão dos saberes e dos povos originários. O 

encontro que se anunciou desde 1500 e que não sai do imaginário dos propagadores do 

progressismo neo-extrativista, nunca se efetivou de fato, e só reaparece numa atividade 

necropolítica de negação de alteridades e na subsunção da natureza e dos outros mundos pela 

cultura e pelos saberes ontológico-neoliberais hegemônicos. 

 

5 REFERÊNCIAS  

 

612 



 
 

 

CHAPARRO, Yan Leite & MACIEL, Josemar de Campos. Como dois rios que corre ao 

contrário: uma ensaio reflexivo com os guarani sobre desenvolvimento. Editora terra sem 

amos: Parnaíba, 2020. 

 

COHN, Sergio. Ailton Krenak (Encontros). Rio de Janeiro: Azougue, 2015.  

 

BENITES, Eliel. Oguata pyahu (uma nova caminhada) no processo de desconstrução e 

construção da educação escolar indígena da reserva indígena te’ýikue. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade Católica Dom Bosco. Campo Grande. 2014.  

 

DUSSEL, Enrique. 1492: O encobrimento do outro (A origem do “mito da modernidade”), 

tradução Jaime A. Clasen. – Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. 

 

_________. Filosofia da Libertação: crítica à ideologia da exclusão. São Paulo: Paulus, 

1995.   

 

GALEANO, Eduardo H. As veias abertas da américa Latina. Porto Alegre: L&PM, 2012.  

 

JOHNSON, Felipe M. PYAHU KUERA: Uma etnografia da resistência jovem guarani e 

kaiowá no Mato Grosso do Sul. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade 

Federal da Grande Dourados. Dourados. 2019.  

 

LATOUR, Bruno. 2008. Jamais Fomos Modernos. 4ª. Reimpressão. Tradução de Carlos 

Irineu da Costa. Rio de Janeiro. Editora 34. 

 

MBEMBE, Achille.. Necropolítica: Biopoder, soberania, estado de exceção política da 

morte. São Paulo: N-1 edições, 2018. 

 

KANT, Immanuel. Reposta à pergunta: “O que é o Iluminismo”. Tradução Artur Morão. 

1784. Disponível em: <www.lusosofia.net>. Acesso em 29/11/2020.  

 

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia da Letras. 2019. 

 

KOPENAWA, Davi; ALBERT; Bruce,. A queda do Céu: Palavras de um xamã yanomami. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

 

STENGERS, Isabelle. No tempo das catástrofes – resistir a barbárie que se aproxima. São 

Paulo: Cosac Naify, 2015.  

 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Metafísicas Canibais: elementos para um antropologia 

pós-estrutural. São Paulo: Ubu Editora, n-1 edições, 2018. 

  

613 



 
 

 

GT 07: Educação, Ambiente e Estudos Decoloniais 
 

ACOMPANHAMENTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS IMPLANTADAS NA 

ILHA DAS ONÇAS, BARCARENA- PARÁ- BRASIL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

SEGUIMIENTO DE TECNOLOGÍAS SOCIALES IMPLEMENTADAS EN ILHA DAS 

ONÇAS, BARCARENA-PARÁ- BRASIL: INFORME DE EXPERIENCIA 

 

 

 Ranielly Souza Monteiro da Silva 

Graduanda em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis – UFRA 

raniellymonteiro72@gmail.com 

 

Danúbia Leão de Freitas 

Graduanda em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis – UFRA 

nubiafreitas010@gmail.com 

 

Yuri Antônio da Silva Rocha 

Graduando em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis – UFRA 

yuriantonio2010@hotmail.com 

 

Vania Neu 

Docente Associada da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA 

bioneu@yahoo.com.br 

 

 
Resumo 

O relato de experiência é referente ao monitoramento de uma tecnologia social, o sistema de captação de água da 

chuva (SCAC), implantada na Ilha das Onças, Barcarena – Pará – Brasil. Realizado no período de 2019 e 2020, o 

monitoramento ocorreu através da mensuração dos parâmetros físico-químicos da água e análises microbiológicas. 

Também foram obtidos dados qualitativos a partir de observações e diálogos com a comunidade, em relação aos 

cuidados que a mesma tem com os sistemas. As observações de campo apontam que os moradores mais vigilantes, 

quanto à limpeza dos sistemas, apresentam melhor qualidade de água. A experiência relatada contribuiu para a 

segurança hídrica de famílias ribeirinhas e para formação profissional e cidadã dos alunos envolvidos. 

 

Palavras-Chave: Monitoramento; Água; Potabilidade. 
 

 
Resumen 

El informe de experiencia se refiere al monitoreo de una tecnología social, el sistema de captación de aguas 

pluviales (SCAC), implementado en Ilha das Onças, Barcarena - Pará - Brasil. Realizado entre 2019 y 2020, el 

seguimiento se realizó mediante la medición de parámetros físico-químicos del agua y análisis microbiológicos. 

También se obtuvieron datos cualitativos a partir de observaciones y diálogos con la comunidad, en cuanto al 

cuidado que tienen con los sistemas. Las observaciones de campo indican que los residentes más atentos, con 

respecto a la limpieza de los sistemas, tienen mejor calidad de agua. La experiencia relatada contribuyó a la 

seguridad hídrica de las familias ribereñas y a la formación profesional y ciudadana de los estudiantes 

involucrados. 

 

Palabras Clave: Vigilancia; Água; Potabilidad. 
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CONTEXTO: 

 

Apesar de a Amazônia ser uma região com abundância hídrica, a carência de água 

potável é realidade para muitos povos, especialmente os que residem na zona rural. Além disso, 

embora a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheça que o acesso à água potável 

suficiente é um direito universal, o planejamento de gestão e distribuição deste recurso nunca 

foi bem definido, não assegurando, de fato, água potável a boa parte da população (VELOSO 

et al., 2014). 

Neste contexto, a experiência descrita neste trabalho foi realizada no âmbito do Projeto 

“Segurança Hídrica e Saneamento Básico Descentralizado: monitoramento das tecnologias 

sociais implementadas na Região Insular de Belém”. O projeto iniciou devido à ausência de 

água potável na comunidade, fato que gerava sérias doenças de veiculação hídrica. As 

atividades descritas foram executadas por professores e alunos da Universidade Federal Rural 

da Amazônia - UFRA. 

A instalação desta tecnologia foi realizada em 2012, com recurso do prêmio Santander 

Universidade Solidária, em 2018, o sistema foi ampliado e melhorado em parceria com a 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Pará. Quinze famílias ribeirinhas do Furo 

Grande, Ilha das Onças, município de Barcarena, Estado do Pará, foram beneficiadas 

diretamente com as tecnologias implantadas. 

O sistema de abastecimento de água de chuva é uma alternativa de coleta, 

armazenamento e distribuição de água unifamiliar. O seu funcionamento é simples, a água da 

chuva escorre do telhado para a calha; as impurezas maiores são descartadas por meio de um 

filtro autolimpante, segue até um dispositivo de desvio semiautomático da primeira água da 

chuva. O desvio consiste em uma serpentina construída com tubos de PVC, dimensionados para 

armazenar no mínimo o primeiro milímetro de chuva (desenvolvido pela Universidade Federal 

de Pernambuco), que foi adaptado ao sistema. 

O presente trabalho relata a experiência de acompanhamento das tecnologias sociais 

implantadas na comunidade da Ilha das Onças. Objetiva contribuir para a disseminação de 

tecnologias alternativas simples, sustentáveis e que contribuem significativamente para a 

melhoria das condições sanitárias, saúde e qualidade de vida de comunidades tradicionais 

ribeirinhas. 
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:  

 

O monitoramento dos sistemas de captação de água da chuva (Figura 1A) foi realizado 

em sete das quinze residências contempladas pelo projeto. Foram realizadas medições dos 

parâmetros físico-químicos (Figura 1B) e análises microbiológicas da água dos sistemas. Com 

relação aos parâmetros físico-químicos, ocorreu in situ a medição do potencial hidrogeniônico 

(pH), temperatura (peagâmetro da marca Orion, modelo 250ª) e condutividade elétrica da água 

(condutivímetro da marca Amber Science). 

 

 
Figura 1: Sistema de captação de água da chuva (A); Medição dos parâmetros físico-químicos da água (B). 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

Para as análises microbiológicas, determinação de coliformes totais e Escherichia coli 

(E. coli) a metodologia empregada foi o COLIPAPER. Em campo, as amostras foram coletadas 

(Figura 2A) e armazenadas em uma caixa térmica. Após as coletas, as amostras foram incubadas 

em uma estufa B.O.D SL – 200/364 a 36 °C, durante 15 horas, no Laboratório de 

Hidrobiogeoquímica. 

Também foi realizada obtenção dos dados de natureza qualitativa a partir da observação, 

segundo Creswell (2007), nesta metodologia ocorre o registro das observações em campo, de 

forma não estruturada. Para este trabalho, foram registradas observações quanto às condições 

de limpeza, presença de sólidos em suspensão ou organismos nas cisternas. 

A cada visita à comunidade foram realizadas conversas com os moradores (Figura 2B) 

e um checklist com informações relacionadas à data da última limpeza do sistema e possíveis 
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ocorrências. A cada visita também foram levadas as informações sobre a presença ou ausência 

de contaminação biológica nas águas de cada cisterna, referentes ao mês anterior, e reforçado 

os cuidados necessários para os que não tinham tanta atenção para com seus sistemas. 

 

 
Figura 2: Análise microbiológica (A); Diálogo com os moradores (B). 

Fonte: Autoria própria, 2019 e 2020. 
 

A tecnologia social parte do princípio do desenvolvimento social, econômico e 

ambientalmente sustentável não somente no momento do desenvolvimento e aplicação, mas 

que esses preceitos devem ser seguidos também no monitoramento e avaliação da tecnologia 

(ARAÚJO; CÂNDIDO, 2017). A importância do monitoramento e acompanhamento das 

tecnologias sociais após a implantação é fundamental para garantir sua eficácia, para a qual 

foram desenvolvidas. 

Baseando nas observações de campo e análises preliminares foi possível inferir que os 

sistemas que apresentaram as melhores condições de higiene e cuidados, resultaram em água 

de melhor qualidade. Desse modo, ressalta-se que os sistemas de captação de água de chuva, se 

mostraram eficazes e eficientes para a finalidade para a qual foram criados, porém precisam de 

cuidado e monitoramento, assim como ocorre numa estação de tratamento de água. No entanto, 

os cuidados com essa tecnologia são muito mais simples, de modo que cada morador possa ser 

sentinela do seu sistema fazendo: a limpeza mensal da caixa d’água, o descarte da primeira 

água da chuva, após cada chuva, a poda das árvores próximas à cisterna e ao telhado. Esses são 

cuidados que garantem a qualidade da água. 
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Além dos benefícios gerados para a comunidade é importante aqui destacar a 

contribuição para a formação cidadã e profissional dos alunos participantes do projeto. A 

extensão universitária é uma das áreas acadêmicas mais dinâmicas, capaz de oxigenar a 

produção de conhecimento, além de formar profissionais com capacidade técnica, também 

contribui para a construção da cidadania e o cumprimento da missão social da universidade 

(SILVA et al., 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O monitoramento das tecnologias sociais foi essencial para assegurar a potabilidade dos 

sistemas de captação de água de chuva. Nas residências em que os moradores demonstraram 

maior atenção às medidas de cuidados para com o sistema, a qualidade da água foi melhor. 

Quanto aos usuários que não têm adotado os cuidados necessários de limpeza regular, a água 

apresentou alguns contaminantes, porém muito inferior a água do rio antes disponível. Para a 

eficiência do sistema, além da instalação correta, recomendam-se ações educativas de 

acompanhamento, já que estes até então, não tinham o hábito de cuidar do tratamento de sua 

própria água. 
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Resumo 

Em meio à pandemia do novo coronavírus, permeada por uma crise de saúde pública e também ecológica, a 

elaboração de questões relacionadas às origens do vírus Sars-CoV-2, inevitavelmente circundam a produção e o 

consumo de carne. Alcançar um sistema alimentar sustentável que possibilite oferecer dietas saudáveis para uma 

população crescente é um desafio que fomenta a análise em diversos campos, em especial o ambiental. A 

população mundial, estimada em 10 bilhões de pessoas até 2050, reforça a necessidade de uma transformação 

radical do padrão de produção global de alimentos, com ênfase na produção de carne, que, além de sugerir um 

vínculo ao surgimento de epidemias, consiste em uma ameaça à estabilidade climática e, portanto, ecossistêmica 

do planeta. Nessa perspectiva, o atual trabalho visa expor os riscos e implicações sociais e ambientais que 

alicerçam essa cadeia. Pautada na análise de relatórios e documentos, uma revisão bibliográfica fundamenta a 

construção da pesquisa e desenvolve as principais articulações que circundam o debate sobre os hábitos 

alimentares em sua interface com sistemas ecológicos. Foi possível constatar que a carne é um símbolo marcante 

para a antropologia da alimentação, e aliado a isso, que a lógica produtivista do agronegócio é protegida por um 

forte interesse político que dificulta a mitigação de seus riscos. 

 

Palavras-Chave: Pecuária; Sustentabilidade ambiental; Saúde pública; Alimentação.  
 

 
Resumen 

En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, permeada por una crisis tanto de salud pública como ecológica, 

la elaboración de preguntas relacionadas con los orígenes del virus Sars-CoV-2 envuelve inevitablemente la 

producción y consumo de carne. Lograr un sistema alimentario sostenible que permita ofrecer dietas saludables a 

una población en crecimiento es un desafío que incentiva el análisis en varios campos, especialmente el ambiental. 

La población mundial, estimada en 10 mil millones de personas para 2050, refuerza la necesidad de una 

transformación radical del patrón de producción mundial de alimentos, con énfasis en la producción de carne, que, 

además de sugerir un vínculo con el surgimiento de epidemias, consiste en una amenaza para el clima del planeta 

y, por tanto, la estabilidad de los ecosistemas. En esta perspectiva, el trabajo actual tiene como objetivo exponer 

los riesgos e implicaciones sociales y ambientales que sustentan esta cadena. A partir del análisis de informes y 

documentos, una revisión bibliográfica sustenta la construcción de la investigación y desarrolla las principales 

articulaciones que rodean el debate sobre los hábitos alimentarios en su interfaz con los sistemas ecológicos. Se 

pudo comprobar que la carne es un símbolo destacable para la antropología de la alimentación, y aliado a eso, que 

la lógica productivista del agronegocio está amparada por un fuerte interés político que dificulta la mitigación de 

sus riesgos. 
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Palabras Clave:  Ganado; Sostenibilidad del medio ambiente; Salud pública; Alimentación. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A mudança de hábitos alimentares não é apenas um assunto privado, é principalmente 

coletivo. Sabe-se que as escolhas alimentares transcendem a questão sobre os nutrientes com 

que cada um vai nutrir o seu corpo, elas implicam impactos sociais, éticos e ambientais. Uma 

vez que existem diversos fatores externos que afetam o acesso a determinados alimentos, de 

forma a favorecer ou dificultar a presença desses no prato, o limite entre o individual e o 

coletivo muitas vezes se confunde.  

Um fator crucial a se avaliar é a figura do alimento como elemento estruturante de uma 

sociedade, o que o torna um objeto da reprodução cultural de um indivíduo. 

 

O alimento constitui uma categoria histórica, pois os padrões de permanência e 

mudança nos hábitos e práticas alimentares têm referência na própria dinâmica social. 

Os alimentos não são somente alimentos. Alimentar-se é um ato nutricional, comer é 

um ato social, pois constitui atitudes ligadas aos usos, costumes, protocolos, condutas 

e situações. Nenhum alimento que entra em nossas bocas é neutro.  

(SANTOS, 2005, p. 12).  

 

Nessa perspectiva, falar sobre um dos principais e mais enraizados hábitos alimentares 

do brasileiro é imprescindível: o consumo de carne. Fortemente associada a sociabilidade e a 

tradição dos indivíduos, a carne mobiliza hoje o pensamento filosófico e antropológico quando 

questiona a ética que envolve o seu processo produtivo e a vida dos principais vitimados pelo 

agronegócio: os animais. Segundo Marques (2015), o dever moral de não infligir dor e 

sofrimento fere os princípios fundamentais da indústria pecuária, pautada na lógica do lucro, 

que, em regra geral, impossibilita a coexistência de um “bem estar” animal em seu regimento. 

Em regra geral, os abatedouros invisibilizam a relação entre os animais vivos e o “produto” 

final, seja ele a carne ou qualquer dos seus derivados, prova disso é que costumam se estabelecer 

nas periferias das cidades. (HEINRICH BÖLL FOUNDATION, 2015, p. 27) 

O símbolo de controvérsias no campo ético é também um símbolo de status e com isso 

acompanha um crescente consumo nos países ditos “em desenvolvimento”, tendo a China como 

um dos exemplos emblemáticos: desde a década de 1960, o consumo per capita chinês 

multiplicou-se aproximadamente 15 vezes. (FAO, 2007) Enquanto as projeções para o aumento 
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da população mundial giram em torno de 50% entre o período de 2000 e 2050, estima-se que a 

produção mundial de carne deva aumentar mais que 100% no mesmo período, conforme a FAO, 

passando de 229 milhões de toneladas para 465 milhões de toneladas.  

Os ecossistemas serão capazes de arcar com tais aumentos? O aumento na produção 

industrial de carne implica em quais consequências na esfera ambiental? As doenças infecciosas 

que acometem seres humanos se relacionam com seus hábitos alimentares e com o seu apetite 

por carne? Ao industrializar carne, o agronegócio mundial também industrializa os patógenos 

que circulam entre rebanhos? 

Busca-se por meio dessa pesquisa iluminar a reflexão sobre as questões que permeiam 

o consumo de carne. Por acreditar na importância da educação como instrumento de 

transformação social e no papel da pesquisa para fomentar a produção de conhecimento e 

conscientização da sociedade, que se viu a necessidade de se engajar no presente trabalho e 

conectar o debate da saúde pública e ecológica com a alimentação.  

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia se pautou em uma revisão de literatura, com abordagem indutiva, tendo 

esse estudo natureza eminentemente teórica. As técnicas de pesquisa utilizadas foram a 

bibliográfica e documental. Sua contribuição deverá ser o fornecimento de um panorama dos 

referenciais a partir dos quais é possível abordar os motivos que sugerem a necessidade de uma 

redução/abstenção do consumo de carne vermelha para o caminhar no sentido de uma dieta 

mais saudável e sustentável, do ponto de vista individual e sistêmico. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Segundo Wallace (2020), O Sars-CoV-2, o novo coronavírus, causador da pandemia de 

covid-19, é apenas uma das novas cepas de patógenos que surgiram neste século. Entre elas 

estão o vírus da peste suína africana, os ebolas, a febre aftosa, a salmonela e algumas novas 

variantes do influenza A, como H1N1(2009). Todos estão associados, direta ou indiretamente 

às mudanças na produção ou no uso do solo associadas à agricultura intensiva. Para o autor, a 

monocultura, tanto a pecuária quanto a agricultura, impulsiona o desmatamento e os 
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empreendimentos que aumentam a taxa e o alcance taxonômico do transbordamento de 

patógenos: 

 

dos animais selvagens para os da pecuária e, destes, para os trabalhadores do setor. 

Uma vez que esses patógenos entram na cadeia alimentar, a produção pode contribuir 

com a seleção de variantes de patógenos de maior mortalidade, por recombinação 

genética e por mudanças antigênicas, ocorrida sob circunstâncias de supressão 

imunológica.  

(WALLACE, 2020, pag.527) 

 

Infere-se que para reduzir a possibilidade de novos patógenos, a preservação da floresta 

e a sua complexidade, capaz de manter barreiras ecológicas entre reservatórios de doenças 

naturais e os animais “de produção”, é fundamental. Essa dinâmica não parece estar em 

consonância com as diretrizes do agronegócio, modelo de produção que vem fomentando 

desmatamento massivo e promovendo a redução da distância entre animais domésticos e 

silvestres. 

Em 2019, com o governo de Bolsonaro, iniciou-se um movimento retrógrado drástico 

na política ambiental do país. A tentativa de desqualificação de informações do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que alertam sobre aumento do desmatamento na 

Amazônia Legal, e o enfraquecimento das ações de fiscalização sob comando do ministério 

exemplificam algumas das ações no sentido do desmonte ambiental. (POMPEIA, 2021) Esse 

movimento prejudicou a manutenção da floresta amazônica, que anteriormente já apresentava 

uma relação crescente entre o crescimento do rebanho bovino e o seu desmatamento, sugerindo 

que as áreas desmatadas estão se transformando em pastos para animais. 

O fato de o Brasil passar a liderar o mercado mundial de carnes muito se deve ao 

desmatamento da floresta amazônica. Segundo o documentário “Sob a pata do boi”, produzido 

em 2018, o bovino é o principal problema da Amazônia, e um dos principais problemas 

ambientais do mundo. 

A pecuária industrial é a base de toda ordem socioeconômica moderna. Nesse sentido, 

a pecuária de corte – responsável pela produção de carne - é também uma das principais fontes 

de emissão de gases de efeito estufa (GEE) no Brasil. Em 2015, o setor agropecuário contribuiu 

com cerca de 25,6% das emissões brutas de GEE, sendo que as emissões da fermentação 

entérica – envolvida no processo digestivo - e do manejo de dejetos de gados de corte 

representaram 49,4% desse total (MCTI, 2016). Ao avaliar o seu ciclo de vida, desde a criação 

623 



 
 

 

até o abate, verifica-se que as diversas atividades agropecuárias dão origem a concentrações de 

gases de efeito de estufa de forma direta e indireta. Além disso, a baixa eficiência das atividades 

agropecuárias, no que diz respeito ao processo de conversão alimentar dos animais, estimula 

uma maior demanda de grãos, cereais e água ao longo da cadeia de abastecimento. 

 

Cada animal precisa comer para crescer, para chegar ao tamanho e ao peso em que é 

considerado apto para a venda a seres humanos. (...) O bezerro utiliza a maior parte 

da comida para seus processos fisiológicos diários. Por mais que seja impedido de se 

exercitar, ainda assim seu organismo precisa queimar calorias para mantê-lo vivo. 

(SINGER, 2013, p. 242) 

 

Apesar de existir uma taxa de conversão bastante ineficiente do ponto de vista produtivo 

das calorias, há um crescente consumo de carne per capita, especialmente entre os países ditos 

“em desenvolvimento” que anteriormente não apresentavam renda compatível com o seu 

consumo. 

O Brasil se configura como um dos principais atores na produção, comércio e consumo 

de carne bovina do mundo. No ano de 2015, se posicionou como o maior rebanho bovino do 

mundo (215,2 milhões de cabeças), o segundo maior consumidor (38,6kg/habitante/ano) de 

carne bovina do mundo, tendo abatido mais de 39 milhões de cabeças. Com um forte mercado 

consumidor interno (cerca de 80% do consumo), possui um expressivo parque industrial para 

processamento com capacidade de abate de aproximadamente 200 mil bovinos por dia. 

Representando 3% das exportações brasileiras, a exportação de carne bovina é responsável por 

um faturamento de 6 bilhões de reais, 6% do PIB brasileiro e 30% do PIB do agronegócio 

(EMBRAPA, 2017). No entanto, muitos consumidores brasileiros desconhecem o fato de seu 

país liderar o mercado mundial de carnes por degradar seus biomas, ameaçar o equilíbrio 

climático e ecossistêmico, e impulsionar o surgimento de novos patógenos oriundos do seu 

sistema alimentar globalizado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A cultura alimentar possui uma dinâmica relativamente conservadora, portanto, tende a 

mudar lentamente ao longo de décadas. Uma transformação nesse sentido requer um esforço a 

nível informacional, de forma que se difunda sobre os efeitos dos alimentos que permeiam os 

hábitos vigentes de uma população. 
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O forte interesse político em proteger e perpetuar as atividades atualmente praticadas 

pelo atual modelo de negócio se apresenta como uma relevante barreira para a mitigação dos 

danos da pecuária. Dessa forma, a informação sobre a origem da nossa comida, as forças que 

nela atuam e os diversos impactos que ela ocasiona é a principal forma de transformar o atual 

padrão alimentar, uma vez que possibilita os cidadãos reconhecerem seus interesses e 

pressionarem o poder público no sentido favorecer políticas que contemplem um sistema 

alimentar sustentável do ponto de vista ético, ambiental e social. 
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Resumo 

A ovinocultura é considerada uma atividade de grande importância. O uso de compostos químicos é a forma mais 

comum de controlar as parasitoses que acometem os animais; entretanto, o uso desenfreado de anti-helmínticos 

resultaram em resistência parasitária. Com isso, a fitoterapia se tornou uma alternativa viável no tratamento das 

parasitoses gastrintestinais, em que se destaca a espécie Cnidoscolus quercifolius (Pohl). Assim, o estudo teve por 

objetivo avaliar in vitro a atividade ovicida do extrato aquoso obtido a partir das folhas de C. quercifolius. Para 

tal, um total de cinco coletas de fezes foram realizadas em pool amostral de 10% de um rebanho ovino, para 

realização do teste de eclosão de ovos. Os resultados mostraram que o extrato possui atividade inibitória de 100% 

sobre a eclosão dos ovos, em todas as concentrações utilizadas. Concluiu-se que o extrato testado apresenta 

atividade ovicida, porém necessita de estudos posteriores in vitro e in vivo para verificar a sua toxicidade. 

 

Palavras-Chave: Atividade Ovicida; Fitoterapia; Pequeno Ruminante; Antiparasitário; Ovino. 

 
Resumen 

La cría de oveja se considera una actividad de gran importancia. El uso de compuestos químicos es la forma más 

común de controlar las enfermedades parasitarias que afectan a los animales; sin embargo, el uso desenfrenado de 

antihelmínticos resultó en resistencia parasitaria. Así, la fitoterapia se ha convertido en una alternativa viable en 

el tratamiento de parásitos gastrointestinales, en la que destaca la especie Cnidoscolus quercifolius (Pohl). Así, el 

estudio tuvo como objetivo evaluar in vitro la actividad ovicida del extracto acuoso obtenido de las hojas de C. 

quercifolius. Para ello, se realizaron un total de cinco recolecciones de heces en un pool de muestras del 10% de 

un rebaño de oveja, para realizar la prueba de eclosión de huevos. Los resultados mostraron que el extracto tiene 

una actividad inhibidora de 100% sobre la eclosión de los huevos, en todas las concentraciones utilizadas. Se 
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concluyó que el extracto ensayado presenta actividad ovicida, sin embargo se necesitan más estudios in vitro y in 

vivo para verificar su toxicidad. 

 

Palabras Clave: Actividad Ovicida; Fitoterapia; Pequeño Rumiante; Antiparasitario; Oveja. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A ovinocultura vem ganhando espaço no agronegócio brasileiro desde 1556, quando 

espécies ovinas começaram a ser utilizadas como fonte de renda através da comercialização de 

lã, leite e carne (NAEEM; IQBAL; ROOHI, 2021). Segundo o IBGE (2017), os rebanhos 

chegam a 13 milhões de animais, com destaque para a região Nordeste do país, detentora do 

maior número de cabeças. 

A principal fonte de alimento para esses animais criados em grandes números são as 

pastagens, porém essa forma de alimentação acaba contribuindo com a infecção dos pequenos 

ruminantes por helmintos gastrintestinais, devido as falhas no manejo e pelas condições 

climáticas das regiões, que favorecem o desenvolvimento dos endoparasitos (VIEIRA et al., 

2018), elevando as taxas de mortalidade dos animais e as perdas econômicas dos produtores 

(IDRIS; WINTOLA; AFOLAYAN, 2019). 

Com isso, a forma mais comumente utilizada para tratamento dessas parasitoses são os 

medicamentos antiparasitários. Logo, o uso incorreto e as superdosagens acabam favorecendo 

o desenvolvimento de cepas resistentes e também a contaminação do ambiente pelo descarte 

incorreto de embalagens plásticas e pelos excrementos de fezes e urina dos animais, com 

excesso de medicamento no organismo (DEY et al., 2020; ZAJAC; GARZA, 2020; WU et al., 

2021). 

Uma alternativa ao uso dos anti-helmínticos químicos seria o emprego da fitoterapia, ou 

seja, a utilização de medicamentos naturais com base em vegetais que possuem grande 

variedade de metabólitos secundários (IDRIS; WINTOLA; AFOLAYAN, 2019) e podem 

apresentar efeitos promissores para o tratamento das helmintoses (FERREIRA et al., 2019). 

Assim, destaca-se a espécie Cnidoscolus quercifolius (Pohl) popularmente denominada 

“favela” ou “faveleira”, pertencente a família Euphorbiaceae. Essa planta é nativa da região 

semiárida do Brasil sendo encontrada principalmente no Rio Grande do Norte, Ceará, 

Pernambuco, Paraíba, Piauí, Alagoas e Sergipe (OLIVEIRA et al., 2008). A faveleira 
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caracteriza-se como uma planta xerófila e por isso ela é bastante utilizada como alimento na 

forragem dos pequenos ruminantes, principalmente em épocas de seca, por ela possuir folhas e 

frutos ricos em lipídios e proteínas (DUQUE, 2004), além de ser utilizada também como 

alimento humano (farinha feita das sementes) e medicamento natural (RIBEIRO; BRITO, 

2010). De acordo com a medicina popular, possui ação anti-inflamatória, analgésica, diurética 

e cicatrizante (AGRA, 2007). Segundo Paredes et al. (2016) extrato metanólico das folhas, 

raízes e cascas de raízes da faveleira tiveram efeitos satisfatórios contra bactérias e fungos, por 

meio da ação antioxidante e ação de inibição da acetilcolinesterase. Contudo, sem efeito ovicida 

comprovado em parasitas gastrintestinais de ovinos. 

Portanto, o estudo avaliou a atividade ovicida do extrato aquoso das folhas de 

Cnidoscolus quercifolius, buscando a geração de um produto natural alternativo ao uso dos 

produtos químicos alopáticos, que seja eficaz no tratamento das verminoses nos pequenos 

ruminantes. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Descrição da área e coleta do material vegetal 

 

O estudo foi realizado no município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, na 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). 

As folhas da espécie C. quercifolius foram coletadas do seu habitat natural, de uma 

planta localizada na UFERSA. Em seguida foi feito o transporte para o Laboratório de 

Biotecnologia Aplicada a Doenças Infecto-parasitárias (LaBIP), da UFERSA, onde as folhas 

foram submetidas a metodologia de preparação do extrato. A identificação taxonômica da 

espécie foi realizada pelo responsável técnico do Herbário Dárdano de Andrade-Lima, do 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFERSA, onde obteve-se a identificação e uma 

exsicata de número 15002, sendo cadastrada no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 

Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN) sob a certidão nº AB92790. 

 

2.2 Obtenção do extrato aquoso bruto 
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Para obtenção do extrato foram utilizadas folhas da espécie C. quercifolius. As folhas 

foram coletadas, secas a temperatura ambiente e trituradas. A farinha obtida foi submetida à 

extração a 10% (p/v) em solução de água destilada, sob agitação durante 24 horas em 

temperatura ambiente (KUMARI et al., 2019). Em seguida, o material foi filtrado utilizando 

um tecido de malha fina. A partir do extrato bruto a 10%, foram realizadas diluições seriadas 

para obtenção das concentrações de 5%, 2,5% e 1,25%. 

 

2.3 Coleta das amostras fecais 

 

As coletas foram realizadas diretamente da ampola retal dos caprinos com a contagem 

de ovos por grama de fezes (OPG), realizada mediante a coleta de 4 g de fezes segundo a técnica 

descrita por Gordon e Whitlock (1939) e Chagas et al. (2011). O ensaio foi realizado em 

quintuplicata; as cinco coletas ocorreram em propriedades que apresentaram um pool fecal com 

OPG igual ou superior a 100 ovos/g de fezes (Chagas et al., 2011), a partir de animais que 

apresentaram término do período residual de 90 dias sem tratamento com químico sintético 

(NICIURA et al., 2009). Os animais foram selecionados aleatoriamente, independente da raça 

ou do sexo. 

 

2.4 Recuperação e Teste de Eclosão de Ovos (TEO) 

 

A recuperação dos ovos de nematoides foi realizada de acordo com a metodologia de 

Hubert e Kerboeuf (1992) na qual as amostras fecais foram diluídas em água e passaram por 

uma sequência de peneiras contendo gramaturas de 0,15; 0,10; 0,036 e 0,02 milímetros para a 

retenção dos ovos. Já o teste de eclosão de ovos (TEO) foi realizado de acordo com a 

metodologia de Coles et al. (2006); adicionando-se em média 100 ovos/poço em placas de 24 

poços, utilizando cinco poços para cada tratamento. O controle negativo contendo ovos 

incubados em solução aquosa; o controle positivo contendo os ovos submetidos a tratamento 

químico com Tiabendazol (32 μl/mL); o grupo experimental contendo os ovos incubados no 

extrato aquoso bruto a 10%, 5%, 2,5% e 1,25%. As placas foram incubadas em BOD 

(Biochemical Oxygen Demand) por 48 horas a uma temperatura de 27°C e umidade controlada, 
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com posterior adição de lugol e contagem de ovos e larvas em cada poço, utilizando 

microscópio invertido. 

 

2.5 Análise estatística dos dados 

 

Ao término das contagens de ovos e larvas (a partir do TEO) os dados obtidos foram 

tabulados em planilha do Excel. A porcentagem de eclosão dos ovos para cada grupo 

experimental foi obtida pela razão: (número de ovos / número de ovos + número de L1) x 100. 

Os resultados obtidos com as concentrações testadas foram expressos em porcentagem de 

inibição da eclosão dos ovos e a significância foi comparada pelo Teste de Tukey (p <0,05).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O extrato aquoso apresentou uma inibição de 100% da eclosão dos ovos em todas as 

concentrações testadas (10%, 5%, 2,5% e 1,25%). O controle positivo com Tiabendazol 

apresentou uma inibição de 86,5% e no controle negativo com água destilada observou-se uma 

inibição de 9,18%. Por outro lado, a eclosão de 90,82% dos ovos no controle negativo, confirma 

a viabilidade do experimento e que o tempo e as condições de incubação foram favoráveis à 

eclosão dos ovos. 

A porcentagem de inibição do controle positivo de 86,5% indica que os ovos utilizados 

pertenciam a parasitos com resistência anti-helmíntica, pois segundo Coles et al. (2006) uma 

contagem de OPG abaixo de 90% pode estar relacionada com resistência parasitária. Isso se dá 

devido aos ciclos de vida muito curtos, a reprodução acelerada e grande número de ovos por 

grama de fezes, que resultam em grandes populações de larvas que infectam os animais. Essas 

são características biológicas e genéticas dos helmintos, que os ajudam a adquirir resistência às 

drogas sintéticas (IDRIS; WINTOLA; AFOLAYAN, 2019; KAPLAN, 2020). 

Quanto ao extrato aquoso de C. quercifolius, a sua ação ovicida pode estar relacionada 

com os possíveis metabólitos secundários presentes. De acordo com Paredes et al. (2016) as 

folhas e raízes dessa espécie possuem fenóis, taninos, flavonas, xantonas e flavonóis em sua 

composição. Outro estudo também realizou análise fitoquímica nas folhas de C. quercifolius e 

encontrou cumarinas, triterpenos e flavonóides (GOMES et al., 2014a). 
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Dentre esses metabólitos secundários, os fenóis podem estar relacionados com o efeito 

ovicida, pois possuem ação antioxidante, com capacidade de se ligar às proteínas do trato 

gastrointestinal, inativando enzimas que são importantes no processo de digestão (SOLLA et 

al., 2016). Podem interferir também no processo de produção de energia pelas células, que é 

vital para a sobrevivência do helminto (SALHAN et al., 2011). Já os taninos e os flavonóides 

também podem estar relacionados com o efeito ovicida, visto que os taninos podem interagir 

sinergicmente com glicoproteínas da cutícula do parasito, influenciando na permeabilidade 

celular, prejudicando a absorção de nutrientes (CALA et al., 2012) e os flavonóides podem 

interagir com enzimas das rotas energéticas, provocando alterações nos processos de absorção 

de energia (BOTURA et al., 2013). Por outro lado, o gênero Cnidoscolus é caracterizado pela 

presença de ácido cianídrico (HCN) em todas as partes da planta. Uma substância tóxica e 

bastante volátil, que é produzida como um mecanismo de defesa, quando a planta sofre alguma 

injúria (SOUZA et al., 2012). O HCN ao ser liberado, interfere na cadeia de transporte de 

elétrons, inibindo metaloenzimas do Citocromo C oxidase nas mitocôndrias, levando a 

intoxicação do organismo e, consequentemente, à morte (NIELSEN et al., 2016). Assim, essa 

também pode ser uma das hipóteses que justifique a eficácia do extrato. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

C. quercifolius apresentou ação inibitória na eclosão de ovos de parasitos gastrintestinais 

de ovinos em todas as concentrações testadas in vitro, podendo ser considerada uma alternativa 

viável de tratamento contra as parasitoses que acometem os pequenos ruminantes, após maiores 

testes in vitro e in vivo, para verificar a sua toxicidade, pois essa seria uma forma de auxiliar a 

problemática da resistência, que existe em relação aos anti-helmínticos químicos já 

empregados. 
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Resumo 

Os resíduos sólidos têm sido um dos graves para os municípios brasileiros. No nosso país, o enfrentamento desse 

tema só se iniciou quando o governo federal sancionou em 2010 a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). 

Entretanto, sua implementação ainda está em processo. Para discutir a temática no Rio Grande do Norte, a pesquisa 

buscou comparamos dois municípios do oeste potiguar, Assu e Ipanguaçu, os quais apresentam dificuldades em 

ofertar coleta de lixo a toda a população. Foram levantados dados quantitativos no site do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), a fim de identificar as desigualdades sociais na oferta desse serviço de 

saneamento desde 2014 até 2019. Com isso, pretendemos entender o que o poder público está fazendo com relação 

aos resíduos sólidos e o impacto para o meio ambiente e para a população local.  

 

Palavras-Chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos; Resíduos Sólidos; Problemas Ambientais; Assú; 

Ipanguaçu. 

 

 
Resumen 

Los residuos sólidos han sido uno de los más graves para los municipios brasileños. En nuestro país, el 

enfrentamiento de este tema recién comenzó cuando el gobierno federal sancionó en 2010 la Política Nacional de 

Residuos Sólidos (PNRS). Sin embargo, su implementación aún está en proceso. Para discutir el tema en Rio 

Grande do Norte, la investigación buscó comparar dos municipios en el oeste de Rio Grande do Norte, Assu e 

Ipanguaçu, que tienen dificultades para ofrecer recolección de basura a toda la población. Se recolectaron datos 

cuantitativos en el sitio web del Sistema Nacional de Información de Saneamiento (SNIS), con el fin de identificar 

las desigualdades sociales en la prestación de este servicio de saneamiento de 2014 a 2019. Con esto, pretendemos 

entender qué está haciendo el gobierno con respecto a los residuos sólidos y el impacto sobre el medio ambiente 

y la población local. 

 

Palabras Clave: Política Nacional de Residuos Sólidos; Residuos Sólidos; Problemas Ambientales; Assú; 

Ipanguaçu. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se refere ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado no Curso 

Técnico Integrado de Meio Ambiente do IFRN – Campus Ipanguaçu. A pesquisa surgiu da 

compreensão de que problemas ambientais são questões políticas, uma vez que impactam a 

sociedade. O objeto de estudo dessa pesquisa é o que popularmente chamamos de “lixo”. 

Em 2019, a Agência Brasil divulgou os resultados do relatório do World Wide Fund for 

Nature (WWF) que aponta o Brasil como o quarto maior produtor de lixo no mundo, ficando 

atrás apenas dos EUA, China e Índia. São 11.355.220 toneladas ao ano e apenas 1,28% desse 

total são reciclados. A expectativa da Organização das Nações Unidas (ONU) é que até 2050 a 

produção de lixo urbano aumente 350%. 

O mesmo relatório do WWF aponta que os resíduos sólidos (lixo) têm causado 

problemas a nível mundial. Ele é um dos fatores pelos quais se desencadeiam grandes impactos 

e deslocam a ordem natural dos elementos no planeta. Os impactos mais recorrentes acontecem 

nos oceanos e o ponto de conexão entre eles e os resíduos são as praias. Esse é um exemplo de 

medida aplicada por alguns governos para minimizar os impactos do lixo, sobretudo do plástico, 

mas que ainda está longe de ser eficaz e resolver problemas definitivamente. 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(Abrelpe), no ano de 2018, houve uma geração de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos 

urbanos. Esta pesquisa ressalta ainda o primeiro lugar do Brasil no continente em produção de 

lixo. Segundo a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) aproximadamente 3 mil 

toneladas de resíduos sólidos foram retiradas das ruas no ano de 2020 na capital de São Paulo. 

Esse estado é responsável pelos maiores índices de consumo, acarretando uma exacerbada 

produção de lixo. Na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, em quase 10 anos 

produziu-se mais de 200 mil toneladas, e em 2019 foram 730 toneladas por dia. 

O lixo é um exemplo de problema político que abarca tanto impactos ambientais quanto 

sociais. Dentre os principais impactos causados pelos lixões estão: a degradação ambiental; 

contaminação de lençol freático; desvalorização imobiliária; poluição do ar (queima); 

inundações; morte de animais; proliferação de vetores de doenças, entre outros. 

Para dar resposta a esse duplo problema desde 2010, existe no Brasil a Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/10, que tem como objetivo gerir os problemas 
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ambientais, sociais e econômicos nos municípios brasileiros. A PNRS estabelece princípios, 

objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos com 

as principais responsabilidades dos geradores, do poder público e dos consumidores. 

A partir desses princípios a PNRS apresenta metas a serem alcançadas, entre as quais 

ressaltamos as seguintes: erradicação dos lixões e destinação final de resíduos em aterros 

sanitários; instituir os planos nacional, estaduais, municipais e locais de gestão integrada de 

resíduos sólidos. 

Essas duas metas foram ressaltadas – embora existam outras mais - pois elas se 

relacionam ao que pretendemos estudar nesta pesquisa. Apesar de existir uma política nacional 

que orienta a gestão dos resíduos sólidos no Brasil, as dificuldades dos municípios a colocarem 

em prática são muito grandes. Para essa pesquisa, escolhemos investigar dois municípios: 

Ipanguaçu e Assú. Ambos estão localizados na mesorregião Oeste Potiguar e foram escolhidos 

por estarem localizados próximos ao IFRN - Campus Ipanguaçu, sendo residência de muitos 

estudantes do Campus. 

Pretendemos saber os resultados da gestão municipal dos resíduos em cada um desses 

municípios de modo a impactar a população como um todo. Para isso, iremos buscar dados no 

Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS) a respeito da coleta de lixo 

doméstico e da coleta seletiva. 

A cidade de Assú está localizada no interior do Rio Grande do Norte, mais precisamente 

na microrregião do Vale do Açu, a 207 km de Natal e de acordo com o censo demográfico do 

IBGE (2010) possui aproximadamente 60 mil habitantes com maior parte da população vivendo 

na zona urbana. É o segundo município mais antigo do Estado. Já são 165 anos desde a sua 

emancipação. Ela é conhecida como Terra dos Poetas. Sua cultura consiste em comemorações 

festivas tais como o São João, este reúne pessoas de diferentes regiões que prestigiam bandas 

de Forró e outros gêneros musicais. 

Assú é uma das referências por ter uma diversidade de recursos naturais, cujas 

redondezas são ramificadas por rios, lagoas e outras porções de águas. Além de estar próximo 

à maior barragem do estado, passa pelo município o rio Piranhas-Açu. Essas porções de água 

são responsáveis pelo abastecimento das comunidades ribeirinhas e parte da população urbana, 

vale ressaltar a atividade pesqueira e agrícolas que se beneficiam desse meio. 
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O município de Ipanguaçu, município vizinho a Assú, conta com 15.491 habitantes. A 

cidade também possui pontos turísticos, sua comunidade próxima chamada Pataxó, traz grandes 

belezas da natureza cuja população vive da agricultura familiar. Os lugares mais visitados são 

a igreja e o açude, que tem uma grande história. Ambos foram construídos na mesma época, na 

década de 1950. O grande problema enfrentado na cidade é o impacto ambiental provocado 

pelos resíduos sólidos. 

Um problema ambiental comum aos dois municípios é o lixo. Em 2019, vimos notícias 

na mídia a respeito de queimadas no lixão de Ipanguaçu, o que afetou a saúde dos moradores. 

No dia 19 de julho de 2019, uma denúncia foi feita pelo Facebook pois uma mulher se 

encontrava havia 13 dias internada por conta da queimada no lixão. O lixo se encontrava, e hoje 

ainda se encontra, muito próxima a residências da comunidade. Nessa ocasião, os moradores 

exigiram que os órgãos públicos resolvessem a situação. Em outras áreas da cidade também são 

frequentes os descartes incorretos, por exemplo, de material de construção e lixo doméstico em 

terrenos. 

O impacto dos resíduos sólidos, ainda que alarmante, não é enfatizado pela maioria dos 

meios de comunicação. Uma parcela muito pequena sabe a respeito do ciclo dos resíduos 

sólidos, por exemplo, qual a destinação adequada, o que fazem com eles, quais processos são 

acionados etc. Há um descuido por parte das pessoas por não sentirem os impactos de maneira 

direta, estão despreocupadas, vivem suas rotinas corriqueiras e não se importam em realizar 

pequenas atitudes. “Jogar o lixo no lixo” precisa ser mais do que uma frase. Por isso, neste 

estudo desejamos trazer para a população alguns dados relativos a essas cidades, de modo a 

democratizar a informação científica. 

  

2 METODOLOGIA 

 

Inicialmente, pensávamos em uma pesquisa de campo, com aplicação de questionário a 

gestores e moradores das duas cidades, mas, em virtude da pandemia iniciada em março de 

2020, suspendemos a realização de pesquisas presenciais. Por isso, a pesquisa se limitou a 

descrever e comparar a realidade dos dois municípios a partir de dados quantitativos coletados 

em fontes secundárias com o objetivo de responder ao problema de pesquisa: O que fazem o 
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poder público municipal com os resíduos sólidos nos dois municípios pesquisados, Assú e 

Ipanguaçu? 

Para entender essa questão, foram coletados textos de notícias, artigos científicos, 

legislação sobre resíduos sólidos e estatísticas do Sistema Nacional de Informação sobre 

Saneamento. Os procedimentos vão ser explicados a seguir: 

Primeiramente, buscamos estudar a PNRS. Para isso, buscamos a lei no site do Senado 

Federal. Na sequência, buscamos por dados estatísticos. No site do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), encontramos relatórios constando análises já 

realizadas. Um desses relatórios é o “Diagnóstico do Manejo de resíduos sólidos urbanos” do 

ano de 2019. Por meio desse relatório, obtivemos dados e análises já realizadas sobre os 

resíduos sólidos no Brasil. Mas para obter dados específicos sobre Assú e Ipanguaçu, 

recorremos à base de dados do SNIS, considerado como o sistema mais importante do país 

sobre saneamento. Por meio dele, criamos tabelas com os indicadores que nos interessavam. 

Também pudemos escolher o período que desejávamos analisar. 

Por fim, para analisar, construímos tabelas sobre a coleta de resíduos urbanos nos 

municípios e sobre a existência de catadores de recicláveis ao longo dos anos 2014 a 2019. As 

tabelas foram criadas e baixadas para o programa Microsoft Excel em computador e aparelho 

celular. Depois foram digitadas tabelas no Word a fim de redigir as comparações feitas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A palavra lixo vem do latim lix, que significa a lixívia ou cinzas de algo que se queima, 

ou ainda, o resíduo de uma lixa. Brasil e Santos (2006, p. 292 apud SILVA FILHO; CORREA, 

2020, p. 5) trazem a seguinte definição: 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o lixo como qualquer coisa que seu 

proprietário não quer mais e que não possui valor comercial, sendo descartado pelo 

mesmo proprietário sem considerar que grande parte dos resíduos ainda possui valor 

comercial através da reutilização, reciclagem, ou sua reutilização como matéria-

prima. 

 

Lixo é o termo usado por consumidores para o descarte de objetos ou materiais que não 

tenham mais utilidade. Mas, isso não significa que não haja mais nenhum uso ou valor para eles. 

A PNRS diferencia resíduos sólidos de rejeitos. Para ela os resíduos sólidos são: 
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Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólidos, ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem viável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010, 

p. 2). 

 

Já os rejeitos são definidos assim: “são resíduos sólidos, que depois de esgotadas todas 

as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010, p. 2). 

Segundo a PNRS, existem vários tipos de resíduos sólidos: doméstico, industrial, 

hospitalar, construção, agrícola. Cada um deles tem tratamentos e destinações específicas. 

Porém, para esse trabalho iremos buscar dados apenas sobre o resíduo doméstico, que é o que 

mais afeta a vida cotidiana da população dos municípios e o meio ambiente rural e urbano. 

Segundo dados da PNAD (2019), 84,4% das residências brasileiras são servidas por 

serviço de coleta de lixo, o que não quer dizer que o problema seja pequeno. O despejo irregular 

desse material acontece na maior parte do país, são mais de 3.000 municípios que continuam 

com um descarte em lixões e aterros controlados ao invés de aterros sanitários adequados. 

Enquanto o lixão se forma pelo despejo de resíduos a céu aberto, sem nenhum estudo prévio, 

ou controle para a não contaminação do solo, já o aterro sanitário é uma obra de engenharia que 

impermeabiliza o solo, coleta o chorume e o gás liberado da decomposição. Ou seja, é uma obra 

que exige manutenção constante e tem vida útil. Quando o aterro sanitário chega a sua 

capacidade máxima, um outro deve ser construído, por isso, a maior parte dos municípios do 

Brasil não destina verba para esse tipo de obra. 

Um dado importante a se enfatizar é a quantidade de municípios do Rio Grande do Norte 

que contam com os aterros sanitários, um número pequeno que corresponde a menos de 10% 

dos municípios, entre eles estão: Natal, Ceará Mirim e Mossoró que é uma espécie de capital 

do interior. A maioria tem apenas lixões que não obedecem às normas ambientais, o conteúdo 

é exposto à céu aberto, se espalha poluindo os arredores podendo até chegar em leitos de rios. 

Sabendo que existe uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, é importante investigar 

o que os municípios estão fazendo a respeito desse problema, que traz impactos tanto 

ambientais quanto sociais. 
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Segundo a Prefeitura de Assú, no dia 3 de dezembro de 2019 foram iniciadas as 

atividades do aterro controlado que se encontra a 22 km do centro da cidade e seu investimento 

foi de cerca de 250 mil reais. O outro local de descarte é o lixão de Lagoa do Ferreiro que está 

localizado a 150 metros da RN-016 com destino à Carnaubais. O lixão tem 900 metros 

quadrados, este é um dos mais velhos depósitos de resíduos do Assú. São mais de 50 anos de 

funcionamento. Nele costumava-se jogar cerca de 2.000 toneladas de resíduos por mês. Porém, 

com o surgimento do aterro controlado houve redução de quantidade de descartes. 

Antes da construção do aterro controlado, eram comuns as queimadas no lixão. No final 

de agosto de 2019, a Justiça potiguar precisou tomar uma atitude para que o município tomasse 

uma medida. O descumprimento dela acarretaria à Prefeitura de Assú o pagamento de 2.000 

reais por cada queimada. 

O recente aterro controlado trouxe a perspectiva redução de risco para a população e 

para o meio ambiente, principalmente pelos fatores que influenciam o espalhamento do 

conteúdo, por exemplo, os ventos os direcionam a zonas de mata prejudicando a fauna e flora. 

Entretanto, mesmo o aterro controlado há impactos em relação ao solo, pois o chorume gerado 

pelos resíduos percorre o solo de encontro aos lençóis freáticos. 

Como já mencionado, coletamos dados dos anos 2014 até 2019 das cidades de Assú e 

Ipanguaçu. A seguir as tabelas vão comparar acerca de: a) quantidade de lixo, b) presença de 

catadores, c) população atendida pela coleta de resíduos domésticos. 

De modo geral, ao pesquisar dados no SNIS percebemos que a cidade de Ipanguaçu 

possui menos dados, enquanto a Cidade dos poetas disponibiliza mais informações no SNIS. 

Podemos supor que isso se deve a diferentes interesses políticos entre as cidades, ou mesmo, 

desinteresse dos gestores municipais pela questão ambiental. 

 
Tabela 1: População total de cada município por ano 

Ano Assú Ipanguaçu 

2019 - 6.018 

2018 51.303 - 

2017 42.698 10.200 

2016 42.698 10.500 

2015 48.500 15.147 

2014 48.500 13.400 

Fonte: elaborado pelos autores, 2021. 
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Tabela 2: População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar porta a porta 

Ano Assú Ipanguaçu 

2019 - 6.018 

2018 42.625 - 

2017 42.698 4.500 

2016 42.698 5.947 

2015 41.671 5.885 

2014 41.671 5.821 

Fonte: elaborado pelos autores, 2021. 

 

Primeiramente, buscamos saber como a população de cada município está sendo 

atendida pela coleta de lixo porta a porta e percebemos pelas tabelas anteriores que não é a 

população total dos municípios que tem acesso ao serviço de coleta de lixo doméstica. 

Provavelmente, a zona rural continua desprovida desse serviço. Além disso, também temos 

desigualdades em relação à frequência com que o serviço é ofertado à população. Há parcela 

da população que é atendida diariamente enquanto outra parcela apenas 1 vez na semana tem 

lixo coletado. 

 
Tabela 3: Percentual da população atendida pelo serviço de limpeza de 2 a 3 vezes na semana (%) 

Ano Assú Ipanguaçu 

2019 - 50 

2018 90 - 

2017 60 33 

2016 60 33 

2015 85 37 

2014 85 0 

Fonte: elaborado pelos autores, 2021. 

 
Tabela 4: Percentual da população atendida pelo serviço de limpeza 1 vez por semana (%) 

Ano Assú Ipanguaçu 

2019 - 40 

2018 10 - 

2017 10 67 

2016 10 67 

2015 10 63 

2014 10 32 

Fonte: elaborado pelos autores, 2021. 

 
Tabela 5: Percentual da população atendida pelo serviço de limpeza diariamente (%) 

Ano Assú Ipanguaçu 

2019 - 10 

2018 0 - 

2017 30 0 

2016 30 0 

2015 5 0 

2014 5 38 

Fonte: elaborado pelos autores, 2021. 
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Cada município tem um nível de desigualdade na oferta do serviço de coleta de lixo. Ao 

comparar Assú e Ipanguaçu, percebe-se a desigualdade existente entre os dois municípios. Em 

Assú predomina o serviço de coleta de lixo com frequência de 2 a 3 vezes na semana (76% da 

população) enquanto em Ipanguaçu esse serviço só atinge cerca de 30% da população, e a maior 

parte tem coleta uma vez por semana. Mas vemos que Ipanguaçu tem ampliado o serviço de 

coleta ao longo do tempo, já em Assú a variação é menor.  

Pela tabela abaixo, vemos também que Assú, por ser uma cidade maior produz maior 

quantidade de lixo per capita, mas, por outro lado, Ipanguaçu demonstra que ao longo do tempo 

tem aumentado esse índice chegando a superar Assú. Isso significa que o sistema de coleta 

precisa ser cada vez mais melhorado, pois não irá suportar esse aumento rápido.  

 
Tabela 6: Massa de resíduos domiciliares e públicos (RDO+RPU) coletada per capita em relação à 

população total atendida pelo serviço de coleta 

Ano Assú Ipanguaçu 

2019 - 1,38 

2018 1,05 - 

2017 1,15 0,95 

2016 1,15 0,92 

2015 1,02 0,63 

2014 1,02 0,66 

Fonte: elaborado pelos autores, 2021. 

 

Ao buscarmos dados no SNIS sobre coleta seletiva nestes municípios, percebemos que 

não há coleta seletiva como serviço público. Há catadores de recicláveis trabalhando por conta 

própria em cada uma das cidades, não havendo organização em cooperativas. A diferença entre 

um município e outro é que em Assú há serviços sociais destinados aos catadores. 

As duas cidades demonstram desinteresse em facilitar o trabalho dos catadores, pois a 

ação para isso se deu no ano de 2018 em Assú, e mesmo nessa cidade há falta de dados em 

2016 e 2019. Sem dados, fica mais difícil planejar políticas públicas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao analisarmos as tabelas percebemos que ainda há muito a ser feito tanto para o meio 

ambiente quanto para reduzir as desigualdades existentes entre a população. Ainda há muita 

fragilidade na implementação de políticas de saneamento. Assú realizou uma obra de aterro 

controlado, mas não desativou o lixão, de modo que a longo prazo, o aterro não só não será 
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mais suficiente como será uma área a mais degradada. Os municípios não têm aterro sanitário. 

Para sua construção seria necessária a cooperação entre municípios para firmar um consórcio 

que viabilize os custos e o planejamento na construção dessa obra tão necessária. 

Além disso, como não há coleta de lixo diária para toda a população, muitas vezes os 

moradores precisam dar o destino ao lixo como lhes é possível, assim há casos de descarte em 

terrenos baldios, queima de lixo em quintais e enterramento de resíduos. Desse modo, a 

população sem o devido conhecimento sobre os riscos ambientais desse resíduo, também 

contribui para problemas ao meio ambiente. 

Salientamos também a importância de se considerar o trabalho dos catadores. Eles se 

arriscam na busca de materiais recicláveis nos sacos de lixo e nos lixões das cidades e não tem 

seu trabalho reconhecido e sequer apoio assistencial dos municípios. São trabalhadores 

invisíveis que lutam para sobreviver e, assim, dão sua contribuição para o meio ambiente. Não 

enxergar aqueles que arriscam suas vidas por não desfrutarem de outras opções, merecem no 

mínimo cuidado. 

O problema é complexo e passa tanto por conscientizar a população quanto os órgãos 

públicos. Mas a responsabilidade destes é fundamental. Enquanto não houver um 

enfrentamento sério dos poderes públicos quanto à questão dos resíduos sólidos conforme a lei 

N° 12.305/10 não há como garantir saúde adequada para a população e condições para um 

desenvolvimento verdadeiramente sustentável, garantindo um meio ambiente saudável para as 

próximas gerações.  
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Resumo 

O presente estudo é um trabalho experimental que permitiu realizar o monitoramento da entomofauna do solo em 

3 sistemas de produção agrícola (horta, sistema agroflorestal e monocultura) e na mata nativa no município de 

Cocal-PI. A metodologia aplicada nesse recorte buscou quantificar os insetos e separá-los em ordens, que foram 

montados em alfinetes entomológicos segundo técnicas convencionais, devidamente etiquetados, onde foram 

depositados e organizados em caixas entomológicas. Este levantamento revela a ocorrência de uma grande 

diversidade de insetos no SAF o que revela a importância do cultivo em modelos de produção alicerçados na 

biodiversidade de espécies e que visem uma maior conservação do solo.  

Palavras-Chave: Biodiversidade; Caixa Entomológica; Conservação do Solo; Entomofauna. 

 

 
Resumen 

El presente estudio es un trabajo experimental que permitió el seguimiento de la entomofauna del suelo en 3 

sistemas de producción agrícola (huerta, agroforestal y monocultivo) y en bosque nativo en el municipio de Cocal-

PI. La metodología aplicada en este corte buscó cuantificar los insectos y separarlos en órdenes, los cuales fueron 

montados sobre pines entomológicos según técnicas convencionales, debidamente etiquetados, donde fueron 

depositados y organizados en cajas entomológicas. Este relevamiento revela la ocurrencia de una gran diversidad 

de insectos en el SAF, lo que revela la importancia del cultivo en modelos de producción basados en la 

biodiversidad de especies y orientados a una mayor conservación del suelo. 

Palabras clave: Biodiversidad; Caja Entomológica; Conservación del Suelo; Entomofauna. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Oliveira (2009), é possível se ter um solo com qualidade quando este fornece 

as condições propícias para as plantas manifestarem o seu potencial produtivo. Araújo e 

Monteiro (2007) complementam que a qualidade do solo pode ser definida como a capacidade 

deste sistema vivo em funcionar dentro do ecossistema visando sustentar a produtividade 

biológica, manter a qualidade ambiental, além de promover a saúde das plantas e animais, 

podendo ser avaliada pelo uso de indicadores físicos, químicos e biológicos: uma vez que o uso 

do solo para diferentes finalidades pode influenciar suas propriedades químicas, físicas e 

biológicas (ANDRADE, 2012). 

É perceptível que muitas ações antrópicas surgidas na agricultura tenham promovido 

uma série de perturbações no equilíbrio dinâmico, causando modificações na interação entre as 

espécies e o ambiente, consequentemente, resultando na perda da biodiversidade (COPATTI; 

DAUDT, 2009). Conforme Sampaio (2010), a perda da biodiversidade, incluindo a do solo, 

tem afetado diretamente e indiretamente a sustentabilidade de todo o nosso sistema - como 

consequência desse processo se pode citar a redução dos serviços ambientais, a exemplo do 

controle de pragas, ciclagem de nutrientes e manutenção da estrutura do solo, ocasionando até 

mesmo alterações no ciclo hidrológico. 

Pode-se considerar que a composição da fauna do solo é o reflexo do funcionamento do 

ecossistema, dado que exerce um papel primordial na fragmentação do material vegetal e na 

regulação indireta dos processos biológicos do solo, estabelecendo assim, uma interação em 

diferentes níveis com os microrganismos (CORREIA, 2002). Porém, seu estudo é importante 

para a compreensão ecológica do funcionamento edáfico, já que o desequilíbrio destas 

comunidades pode resultar em desastres como a explosão de pragas ou a destruição da estrutura 

física do solo e consequente perda da fertilidade e da capacidade produtiva (BROWN, 2001). 

Segundo Tavares (2006) as mudanças comuns no uso intensivo e inadequado da terra 

por meio da agricultura vem ocasionando muitos impactos no meio ambiente e isso tem 

reduzido a biodiversidade de vida nos solos. Em contrapartida, a estreita relação entre a fauna 

edáfica e a qualidade ambiental do solo, apresenta a importância desses organismos como reais 

indicadores do equilíbrio de funcionamento do sistema (VIEIRA et al., 2011). Por sua 

sensibilidade às alterações no meio, têm sido utilizados como indicadores de modificações nos 

650 



 
 

 

níveis de qualidade do solo, as quais podem ser promovidas por degradação ou agradação 

(ROVEDDER et al., 2009).  

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo realizar levantamento da 

entomofauna do solo em três (3) sistemas de produção agrícola (horta, sistema agroflorestal, 

monocultura) e na mata nativa no município de Cocal-PI. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada nos laboratórios de agricultura do Instituto Federal do Piauí-

campus Cocal, estado do Piauí, na cidade de Cocal, no período de agosto de 2017 a maio de 

2018, em quatro áreas específicas, as quais se constituem os tratamentos, sendo estes: horta; 

sistema agroflorestal; monocultura de mandioca e mata nativa.  

A região de Cocal também conhecido como Cocal da Estação, é um município 

Brasileiro do estado do Piauí (Figura 1). Sua população estimada, segundo o Censo 2010 do 

IBGE, é de 26.036 de habitantes e uma densidade demográfica de 20,51 hab./km2, onde 55,9% 

estão na zona rural. A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de 

arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho. Tem como característica de vegetação o 

carrasco. As condições climáticas do município de Cocal (com altitude da sede a 160 m acima 

do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 25 ºC e máximas de 35 ºC com clima 

quente tropical. Possui uma área de 918,68 km². 

 
Figura 1: Cidade de Cocal-PI. Fonte: IBGE, 2007. 

Em cada tratamento foi padronizado o uso de 10 armadilhas tipo alçapão (Figura 2), de 

queda ou “pitfall”, sem isca, sendo cada armadilha contabilizada como uma repetição. Esse tipo 
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de armadilha consistiu na colocação de recipientes de cerca de 10 cm de altura e 10 cm de 

diâmetro ao nível do solo, de tal forma que os insetos, ao se locomoverem, caíram 

acidentalmente nesses recipientes. 

 

 
Figura 2: Montagem das armadilhas do tipo alçapão.  

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

As armadilhas receberam uma cobertura de um prato plástico com 20 cm de diâmetro, 

suspenso por peças de madeira com aproximadamente 15 cm, para impedir ou diminuir a 

entrada de água no período das chuvas e foram enterrados com a borda ao nível do solo (Figura 

3). O período que as armadilhas ficaram no campo foi de 7 dias em dois períodos distintos: seco 

e chuvoso, respectivamente. 

 

 
Figura 3: Armadilhas cobertas para coleta dos insetos. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Os insetos foram quantificados, os dados foram tabulados e separados em ordens. Em 

seguida, foram montados com alfinetes entomológicos, segundo técnicas convencionais, 

devidamente etiquetados, onde foram depositados e organizados em um mostruário caixa 

entomológica (Figura 4). 
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Figura 4: Insetos depositados e organizados em um mostruário caixa entomológica. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nos três sistemas de produção e na mata nativa foram quantificados um total de 3.016 

(três mil e dezesseis) insetos, os quais foram distribuídos em 9 ordens. Desses, 236 (duzentos e 

trinta e seis) foram quantificados no tempo seco. Enquanto que no tempo chuvoso foram 

contados 2.780 (dois mil setecentos e oitenta) insetos. Analisando os dados das Tabelas 1 e 2, 

fica explícito que o período seco apresentou menor abundância de espécies dentro das suas 

respectivas ordens; e que a mata nativa resultou em maior taxa de variedade de insetos. 

 
Tabela 1: Primeira coleta dos insetos no período seco no IFPI-Instituto Federal do Piauí/Campus Cocal.  

Ordem/sistema Horta Monocultura Saf´s Mata Nativa Total 

Orthoptera 0 02 0 01 03 

Hemipetera 04 02 02 02 10 

Diptera 01 0 05 15 21 

Coleoptera 0 01 0 0 01 

Plasmatodea 0 0 0 0 0 

Isoptera 0 0 0 0 0 

Hymenoptera 31 80 60 30 201 

Thysanoptera 0 0 0 0 0 

Lepidoptera 0 0 0 0 0 

TOTAL 36 85 67 48 236 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Foi possível observar que no período seco, a ordem Hymenoptera foi a que mais 

apresentou presença de insetos, sendo 201 (duzentos e um). Seguidos da ordem Diptera com 

21, Hemiptera com 10 insetos e Orthoptera, com 3 insetos. Entre os três sistemas comparados 

na primeira coleta do tempo seco, o sistema de monocultura foi o que apresentou maior 

quantidade de insetos da ordem Hymenoptera, composta principalmente por formigas. A 

estrutura das comunidades das formigas é necessária em estudo de impacto ambiental, pois 

estes insetos podem manter e restaurar a qualidade do solo.  
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As formigas podem operar a redistribuição das partículas, dos nutrientes e da matéria 

orgânica, além de contribuir para a melhoria da infiltração de água no solo pelo aumento da 

porosidade e da aeração (BRUYN, 1990). Enfim, sabe-se que as formigas são capazes de 

dominar a maioria dos ecossistemas, estando presentes nos mais diferentes habitats. Sua riqueza 

de espécies está diretamente associada com o tipo e a variedade da vegetação: o aumento na 

complexidade da vegetação garante aumento na sua diversidade (SOARES et al., 2001), 

condições essas encontradas no manejo de cultivo de monocultura. 

Já as ordens Diptera, Orthoptera e Coleoptera, apresentaram, respectivamente, uma 

menor quantidade de insetos. Apesar de serem abundantes, não dominaram os sistemas de 

produção e nem a mata nativa. Porém, esses organismos têm sua função biológica na 

decomposição da matéria orgânica, já que atuam sobre o material vegetal e animal presentes 

nos solos.  

Os resultados apresentados neste trabalho corroboram com as informações fornecidas 

por Bragagnolo e Mielniczuk (1990), no qual comprovam que a menor amplitude térmica e a 

maior umidade do solo, são características de sistemas conservacionistas, como florestas e 

sistemas orgânicos de produção.  

Provavelmente esse equilíbrio encontrado entre os três sistemas é dado pelo fato de que 

a mesma foi realizada em um período com maior precipitação, fenômeno no qual coloca em 

equilíbrio a temperatura e umidade dos sistemas em questão, condições essas que proporcionam 

um maior translocamento dos indivíduos entre os sistemas. 

A maior abundância da variedade de micro, meso e macrofauna na floresta podem ser 

evidenciadas pelo fato de que esse tipo de sistema representa o ambiente natural não 

antropizado, ou seja, não há ação direta do homem, o que permite a manutenção da 

biodiversidade dentro das condições edafoclimáticas locais. Segundo estudos realizados por 

Silva et al. (2006) essa abundância ocorre principalmente pelo fato de o sistema apresentar uma 

maior diversidade e disponibilidade de alimentos para os microrganismos devido a maior 

deposição de serapilheira, matéria orgânica e condições favoráveis para o desenvolvimento dos 

insetos. 

Analisando a Tabela 2, fica evidente que na primeira coleta do tempo chuvoso, o sistema 

Saf´s foi o que mais apresentou incidência de insetos totalizando 409 (quatrocentos e nove). 

Em seguida, a mata nativa com 250 (duzentos e cinquenta); monocultura de mandioca com 241 
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(duzentos e quarenta e uma); e por fim, o sistema horta, apresentando também 241 (duzentos e 

quarenta e uma).  

 
Tabela 2: Primeira coleta dos insetos do tempo chuvoso no IFPI-Instituto Federal do Piauí/Campus Cocal.  

Ordem/sistema Horta Monocultura Saf´s Mata Nativa Total 

Orthoptera 0 06 05 06 17 

Hemipetera 33 02 08 09 52 

Diptera 04 07 29 28 68 

Coleoptera 14 10 33 27 84 

Plasmatodea 0 0 0 0 0 

Isoptera 0 0 0 0 0 

Hymenoptera 0 215 303 180 698 

Thysanoptera 0 0 31 0 31 

Lepidoptera 0 01 0 0 01 

TOTAL 51 241 409 250 951 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Os dados expostos na Tabela 3 quanto ao tempo chuvoso demonstraram que o sistema 

Saf´s obteve maior abundância em relação aos demais sistemas, o que revela a importância dos 

sistemas de produção agrofloresta na manutenção da biodiversidade nos solos. Por intermédio 

dos resultados foi possível verificar que a área do SAF possui boa diversidade em sua 

entomofauna refletindo uma área em sucessão que recupera sua fauna e o equilíbrio em suas 

relações tróficas nos diversos nichos existentes.  

 
Tabela 3: Segunda coleta de insetos do tempo chuvoso no IFPI - Instituto Federal do Piauí/Campus Cocal. 

Ordem/sistema Horta Monocultura Saf´s Mata Nativa Total 

Orthoptera 02 08 06 03 19 

Hemipetera 02 07 81 09 99 

Diptera 20 36 123 120 299 

Coleoptera 41 200 386 163 790 

Plasmatodea 0 01 01 0 02 

Isoptera 10 0 0 0 10 

Hymenoptera 123 101 302 84 610 

Thysanoptera 0 0 0 0 0 

Lepidoptera 0 0 0 0 0 

TOTAL 198 353 899 379 1829 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Esses resultados condizem com Altieri (1993), que diz que o sistema agroflorestal 

oferece a mais alta reserva de matéria orgânica ativa, o que permite a maior conservação e 

manutenção da biologia do solo, sendo ela um indicador de qualidade do ambiente. Analisando 

os dados de abundância de micro, meso e macrofauna coletados nos três sistemas, constatou-se 
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que em relação à quantidade de microrganismos o sistema Saf´s é o que mais se aproxima de 

um ambiente natural. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo mostrou que o período seco pode sofrer influência pelo regime climático e 

pelo grau de desenvolvimento das plantas, resultando em menor abundância e variedade de 

insetos, o que resultou na sua escassez nos três sistemas de produção e na mata nativa. Este 

levantamento revela a ocorrência de uma grande diversidade de insetos no SAF, o que 

comprova a importância do cultivo em modelos de produção alicerçados na biodiversidade de 

espécies e que visem uma maior conservação do solo. 
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Resumo 
Impactos ambientais em leitos de nascentes, córregos e rios são muitos frequentes, uma vez que, historicamente, 

é comum civilizações se estabelecerem nos leitos deles. Este trabalho relata a evolução do impacto ambiental 

causado pela ocupação irregular dos moradores localizados no trecho do córrego Novo Horizonte, na cidade de 

Assú/RN. O trabalho foi realizado a partir de uma análise qualitativa e quantitativa de informações recolhidas por 

meio de questionários aplicados à população in loco, pesquisa bibliográfica e entrevista ao poder público local. 

Observou-se, que os impactos ambientais no local são agravados pelas construções irregulares e por um 

gerenciamento irregular que intensificam o processo de erosão e a deposição de resíduos sólidos no córrego. Na 

estação das chuvas, ocorrem vários alagamentos que prejudicam os moradores em várias vertentes, desde a 

mobilidade até a saúde pública.  Nota-se, também, a carência de educação ambiental entre os residentes, aliados a 

ausência de ações dos poderes públicos de forma efetiva, culminando em riscos a qualidade de vida pela 

insalubridade ambiental. 

 

Palavras-Chave: Impacto Ambiental; Meio Ambiente; Educação Ambiental; Córrego. 

 

 

Resumen 
Los impactos ambientales en los lechos de manantiales, arroyos y ríos son muy frecuentes, ya que históricamente, 

es común que las civilizaciones se asienten cerca de las fuentes de agua. Este trabajo relata la evolución del impacto 

ambiental causado por la ocupación irregular de residentes ubicados en el arroyo Novo Horizonte, en la ciudad de 

Assú/RN. El estudio se llevó a cabo a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo de la información recogida a 

través de cuestionarios aplicados a la población in situ, investigación bibliográfica y entrevista con el gobierno 

local. Se observó que los impactos ambientales en el sitio se ven agravados por construcciones irregulares y manejo 

irregular que intensifican el proceso de erosión y la deposición de residuos sólidos en el arroyo. En la temporada 

de lluvias, hay varias inundaciones que dañan a los residentes en varias áreas, desde la movilidad hasta la salud 

pública.  También se observa la falta de educación ambiental entre los residentes, unida a la ausencia de acciones 

658 



 
 

 

de las autoridades públicas de manera efectiva, culminando en riesgos de la calidad de vida debido a la insalubridad 

ambiental. 
 

Palabras Clave: Impacto Ambiental; Medio Ambiente; Educación Ambiental; Arroyo. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um elemento primordial para a manutenção da vida e está diretamente 

relacionada ao processo de sedentarização humana. Nesse sentido, as maiores civilizações que 

já existiram foram formadas em regiões próximas aos rios e, apesar do desenvolvimento de 

diversas tecnologias de gestão das águas, o fluxo migratório em decorrência das estiagens ainda 

é uma realidade (CESARIN, 2011). Por isso, é comum que as cidades se expandam em um 

cenário de ausência de planejamento e organização urbana o que acarreta uma série de 

problemas de caráter tanto sociais quanto ambientais. O crescimento populacional desregrado 

tem como consequência a ocupação de locais inapropriados para moradia como morros, 

encostas, talvegues e outros (FABRÍCIO et al., 2019). 

 

A expansão urbana, a ocupação desordenada, as precariedades habitacionais, a falta 

de infraestrutura, a informalidade, o aumento das demandas sociais, produz graves e 

grandes distorções na cidade, gerando desigualdades acentuadas, principalmente nas 

regiões periféricas das cidades. Além disso, enfrentamos a poluição dos cursos 

d’água, desabastecimento de água potável e energia, acúmulo de resíduos, ausência 

de saneamento básico e drenagem (FABRÍCIO et al., 2019, p. 1327). 

  

O Rio Piranhas-Açu, que pertence à Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu e está 

dividido entre os Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, abarca toda a região do Vale do 

Assú e tem uma importância substancial na dinâmica econômica e cultural, visto que é utilizado 

para o agronegócio vastamente empregado em sua extensão seja tanto a agricultura familiar 

quanto patronal (ANA, 2016). A inauguração da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves (1983) 

foi fundamental na acentuação desse processo a partir da valorização dos recursos naturais. 

Diversas empresas, nacionais e multinacionais, se instalaram na região atraídas pelos solos 

férteis e a possibilidade de perfuração de poços para o agronegócio (ALBANO; SÁ, 2008). 

Sob esse contexto, nota-se como consequência uma explosão demográfica na 

microrregião do Vale do Açu. Segundo o censo demográfico do IBGE (2019), a zona urbana 

açuense obteve um aumento quantitativo considerável entre as décadas de 1980 e 1991 e o 
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surgimento de novos bairros e comunidades foi um processo que, gradativamente, foi alterando 

a paisagem nativa. Analogamente ao pensamento de Guerra e Cunha (2014), as alterações no 

espaço urbano devem ser observadas a partir de uma ótica de mudanças sociais e ecológicas, 

constata-se, assim, que os impactos ambientais possuem relação direta com a qualidade de vida 

da população.  

Quanto às consequências, Almeida (2018, p. 4) explica que:  

 

Devido ao processo de urbanização acelerado e a falta de planejamento, o crescimento 

da cidade informal se torna inevitável e pela falta de medidas para combater as 

informalidades, problemas como adensamento populacional em áreas não edificantes 

e de risco começam a aparecer, junto a ele segregação espacial, espaços públicos mal 

estruturados e a falta deles, calçadas mínimas, excesso de estacionamentos nas ruas, 

trânsito congestionado etc. Os problemas citados afetam e interferem de formas 

diferentes nas cidades de pequeno e grande porte, podendo se agravar mais no futuro 

e diminuir a qualidade de vida dos moradores da cidade. 

  

Cabe destacar, também, que o estado antropizado do córrego prejudica o escoamento 

superficial nos períodos chuvosos. Naturalmente, a água escorre dos locais de maior altitude 

para os de menor altitude resultando no efeito de alagamento do Centro da cidade e outros locais 

de risco. Mesmo que existam bueiros e pontos de escoamento em locais estratégicos 

administrados pela Secretaria de Obras de Assú, eles não são suficientes quando as chuvas 

ultrapassam os limites esperados causando alagamentos cada vez mais frequentes. Como 

comenta Muniz (2016, p. 10): 

 
Mesmo com as atuais concepções ecológicas sobre a proteção do meio ambiente, são 

nítidos os danos causados pela ocupação, principalmente as sem planejamento, nas 

regiões urbanas. A supressão da vegetação nativa para a construção de edificações, 

para a impermeabilização, revolvimento e aplainamento do solo, o despejo de 

efluentes e resíduos sólidos e a ocupação em áreas de preservação ambiental 

pressionam os sistemas ecológicos e põem em risco os recursos naturais. 

 

O Art. 78º, em seu inciso IX, do Plano Diretor da cidade de Assú – instrumento que 

estabelece as políticas e diretrizes de expansão urbana e desenvolvimento regional –, dispõe 

que quaisquer planos de arruamento e de loteamento devem apresentar um projeto de retificação 

de córregos e rios e, se for o caso, indicar formas de prevenção dos efeitos da erosão e da 

poluição. Contudo, na prática, o Poder Público atende apenas parcialmente às demandas 

necessárias e age por meio de ações corretivas e mitigadores que não inibem os danos cíclicos 

ao ambiente. A ISO 14001 classifica o conceito de impacto ambiental como qualquer 
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modificação do meio ambiente, prejudicial ou benéfica, que resulte das atividades, produtos ou 

serviços de uma organização.  

Outro fator crítico a ser levantado é a ausência de saneamento básico e o lançamento de 

efluentes domésticos potencialmente contaminados no riacho, assim como resíduos sólidos e 

coliformes fecais. Essas condições tornam o ambiente suscetível a proliferar diversas doenças 

epidêmicas e afetam a saúde pública. A Start Consultorias, empresa responsável pelo Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Assú discorre que: 

 
A coleta irregular de resíduos ou mesmo a ausência de coleta podem provocar graves 

consequências, diretas ou indiretas, à drenagem e à saúde pública em geral, pois os 

resíduos tendem a ser carregados para rios, córregos e bocas-de-lobo, impedindo a 

passagem da água por tais dispositivos. Os resíduos sólidos que chegam à drenagem 

produzem impactos ambientais a jusante e reduzem a capacidade do escoamento, 

aumentando a frequência das inundações (START CONSULTORIAS, 2019, p.128). 

  

Esse entendimento nos levou a indagar a respeito dos moradores que vivenciam essa 

realidade e como a percepção dessas pessoas sobre Educação Ambiental interfere no ambiente 

em que estão inseridos, tendo em vista que a geração de uma mentalidade conservacionista e a 

construção de um sujeito ecológico facilita a implementação de políticas públicas voltadas para 

a sustentabilidade (TAKADA; SANTOS, 2015). 

Logo, o objetivo principal desse trabalho foi identificar os principais danos causados ao 

córrego Novo Horizonte pelas ocupações irregulares acerca das ações antrópicas no mesmo, 

além de analisar o conhecimento da população sobre educação ambiental.  

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Assú, Rio Grande do Norte, situada na mesorregião Oeste 

Potiguar e com a localização definida pelas coordenadas geográficas 05°34′ Latitude Sul e 

36°54’ Longitude Oeste. De acordo com o IBGE (2019), o município conta com 

aproximadamente 58.017 habitantes. Do ponto de vista geomorfológico, trata-se de uma área 

sujeita a inundações periódicas resultante de acumulação fluvial, tendo em vista seu relevo de 

fundo de vale (IDEMA, 2008). 
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Figura 1: Mapa da localização da cidade de Assú, RN.  

Fonte: Start Consultorias, 2019. 

  

O presente trabalho possui um caráter descritivo com a finalidade de analisar as 

características físicas, os fatores e variáveis que se relacionam com o fenômeno.  

Inicialmente, a primeira etapa do estudo se deu a partir do contato com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, em julho de 2019, para o levantamento de algumas informações 

adquiridas com o Diagnóstico Técnico Participativo de Assú-RN, um documento levantado 

pela empresa terceirizada da prefeitura Start Consultorias. Este documento foi utilizado como 

referência para análise do sistema de manejo das águas pluviais urbanas, bem como para a 

delimitação da área de estudo. 

Na segunda etapa metodológica, foi elaborado um questionário para ser aplicado entre os 

moradores da área de estudo. O questionário, composto por 10 questões, foi aplicado a 27 

moradores, levando em consideração o domínio de informações da população local acerca da 

educação ambiental e se eles consideram importante conhecer o ambiente onde se vive. Além 

disso, procurou-se saber se a comunidade tinha conhecimento da existência e dinâmica do 

córrego local, levantando-se também dados como tempo de residência da população no local e 

a atuação da gestão pública perante as necessidades do bairro e dos moradores em torno do 

talvegue.  

A terceira etapa refere-se à coleta de dados in loco em outubro de 2019. Essa etapa consistiu na 

observação de elementos que impactam o córrego de maneira negativa. Na ocasião, houve a 

aplicação do questionário aos moradores locais responderam de forma anônima às questões de 

acordo com suas vivências.    
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A quarta etapa metodológica corresponde à sistematização e interpretação das informações 

obtidas e análise bibliográfica. Os resultados obtidos caracterizam-se como qualitativos e 

quantitativos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira etapa do trabalho se deu a partir do contato com a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. Na ocasião, a prefeitura disponibilizou o Diagnóstico Técnico Participativo da 

cidade de Assú, elaborado pela empresa Start Consultorias, que contém o Plano Municipal de 

Saneamento Básico da cidade. Também foram fornecidas informações técnicas a respeito do 

córrego em questão e, assim, foi possível tratar a área delimitada desse estudo, isto é, o córrego 

Novo Horizonte que corre entre os bairros Janduís, Feliz Assú, Novo Horizonte e Meus 

Amores.  

A Figura 2 ilustra a topografia do curso do córrego Novo Horizonte. Percebe-se que o 

curso do talvegue é segmentado por construções residenciais. Essa proximidade causa impactos 

na medida em que os moradores desses ambientes não possuem uma sensibilidade ecológica de 

preservação do ambiente em que estão inseridos. 

 

 
Figura 2: Mapa do curso do Córrego Novo Horizonte. 

Fonte: Start Consultorias, 2019. 

 

A ocupação desordenada ao longo do córrego tem o comprometimento irreversível da 

qualidade da microbacia do Rio Piranhas-Açu e os danos ambientais aumentam de forma 
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diretamente proporcional ao crescimento populacional. Ademais, por se tratar de uma área 

completamente urbanizada, a vegetação nativa foi quase inteiramente suprimida e o 

aterramento dos lotes para edificações de residências intensificam o assoreamento e processos 

erosivos do córrego (SANTANA, 2011). 

Verificamos que os entrevistados possuem a média da faixa etária de 54 anos, mas com 

uma variância elevada. Foi notório também que grande parte dos entrevistados não possuem 

elevada escolaridade, porém, apresentam conhecimentos empíricos a respeito do ambiente onde 

residem por conviverem frequentemente com um cenário de irregularidade urbana e 

vulnerabilidade ambiental e social.  

 

BURACOS LAMA ALAGAMENTOS INSETOS INFILTRAÇÕES 

33% 17% 17% 21% 12% 

Tabela 1: Principais dificuldades encontradas nos períodos de chuva pelos moradores locais 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

A Tabela 1 mostra as principais dificuldades na visão dos moradores entrevistados em 

relação aos períodos de chuva. 33% responderam que se incomodam com os buracos que são 

formados durante esse período – o solo erodido forma ravinas – que prejudica o trânsito de 

pessoas e automóveis. 21% dos entrevistados responderam que os insetos aumentam durante as 

chuvas e se intensificam pelo despejo de resíduos sólidos e esgoto a céu aberto. Esse cenário 

potencializa a proliferação de doenças de veiculação hídrica como dengue, amebíase, giardíase, 

febre amarela, malária e outros.  

Além disso, alguns moradores alertaram que há a ausência de saneamento básico e 

algumas casas que não possuem banheiros convencionais, de forma que os efluentes sanitários 

são descartados incorretamente e carregados pelo riacho durante as chuvas. Fator que aumenta 

o risco de doenças. Nesse sentido, condições como moradia, saneamento, índice de 

escolaridade, higienização e condições socioeconômicas são elementos condicionantes para a 

saúde pública e os níveis de internação (PAIVA; SOUZA, 2018). 

Ademais, 17% responderam que enfrentam dificuldades com os alagamentos cada vez 

mais frequentes. Uma moradora chegou a construir uma barreira de pedra na frente da sua 

propriedade para que a água da chuva não invadisse. A lama também é uma dificuldade para 

17% dos entrevistados que se incomodam com as ruas de barro.  
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Gráfico 1: Resposta à questão “Você sabe o que é 

um córrego?” 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

Gráfico 2: Resposta à questão “Há a presença de 

córregos na região em que você mora?” 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

 
Gráfico 3: Resposta à questão “Você sabe o que é Educação Ambiental?”.  

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

O gráfico 1 mostra que a grande maioria dos entrevistados (94%) reconhecem o que é 

um córrego. Contudo, no gráfico 2, quando questionados se tinham conhecimento da existência 

de algum córrego na região a porcentagem de moradores que responderam afirmativamente 

caiu para 82%. Enquanto 12% negaram a existência de algum córrego na região e 6% disseram 

que não sabiam responder.  

É possível perceber que por mais estejam convivendo com o ambiente há uma média de 

mais de 5 anos e que entendam o conceito de córrego, muitos moradores ainda encontram 

dificuldades de entender o local em que estão inseridos a partir de uma percepção ambiental e 

geográfica e desconhecem as causas dos impactos que vislumbram diariamente. Dessa forma, 

percebe-se que parte da população se apresenta conforme descreve Xavier e Nishijima (2010, 

p. 56), pois “não possui uma identidade com o espaço e, consequentemente, tem uma visão 

fragmentada da realidade”. 
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Questionamos também aos entrevistados se eles tinham algum conhecimento sobre 

Educação Ambiental e o resultado foi satisfatório como mostra o Gráfico 3. 82% responderam 

que sim e 18% disseram que não conheciam o termo. Quando pedimos aos que responderam 

afirmativamente para que explicassem suas percepções notamos que a visão sobre educação 

ambiental estava bastante voltada para a questão de jogar o lixo em locais adequados, mesmo 

assim, na visão dos moradores, nem sempre eles cumprem essa consciência ambiental. Para 

Kreisher, Gonçalves e Valentini (2012) os impactos ambientais são consequências de um 

pensamento estrutural que não reconhece a natureza como responsabilidade dos indivíduos. 

Sendo assim, as degradações persistem como de forma relacionada a falta de educação 

ambiental continuada.  

Nesse sentido, ainda que grande parte dos moradores afirmem conhecer o conceito de 

Educação Ambiental, falta uma maior sensibilidade e conhecimento dos impactos ambientais 

locais, uma vez que a visão deles é bastante superficial e limitada ao descarte inadequado de 

lixo e suas consequências para saúde pública. 

Notamos que, assim como discorre Carvalho (2012), é necessário haver uma 

interdisciplinaridade no diálogo sobre educação ambiental com a população para que alcance o 

maior número de pessoas independente de fatores socioeconômicos. Para ela, a vida pessoal e 

as ações particulares interferem diretamente na coletividade e no ambiente que é constituído 

por elementos culturais e pela historicidade.  

Outro fator levantado na fala dos moradores foi a ausência de medidas eficientes e 

preventivas para o período de alta pluviosidade que minimizem as principais dificuldades 

elencadas pelos moradores: a erosão, lama, inundações, insetos e infiltrações nas casas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se no trabalho que o planejamento urbano é fundamental para o 

desenvolvimento sustentável das cidades e para promoção da saúde pública. No que se refere à 

percepção dos moradores foi possível constatar um entendimento acerca dos impactos 

ambientais negativos mais explícitos, contudo, ainda falta uma problematização advinda de 

uma sensibilidade socioambiental. Nesse sentido, a participação social é condição importante 

para a formação de sujeitos ecológicos. 

666 



 
 

 

 

5 REFERÊNCIAS  

 

ASSÚ. Lei Complementar Nº 015, de 28 de dezembro de 2006. Dispõe sobre o Plano Diretor 

do Assú.  

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do 

rio Piancó-Piranhas-Açu. Brasília: ANA, 2016. 

 

ALBANO, G. P.; SÁ, A. J. Políticas públicas e globalização da agricultura no Vale do Açu-

RN. Revista de Geografia. Recife, v. 25, n. 2, 2008.  

 

ALMEIDA, M. P. Adensamento urbano x áreas de expansão: uma análise urbana e 

ambiental na cidade de Manhumirim – MG. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu, Minas Gerais, 

2018. 

 

CARVALHO, I. C. M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 6. ed. São 

Paulo: Editora Cortez, 2012.  

 

CASARIN, F; SANTOS, M. Água: o ouro azul - usos e abusos dos recursos hídricos. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2011.   

 

COPASA. Doenças de veiculação hídrica. Disponível em: 

http://www.copasa.com.br/media2/PesquisaEscolar/COPASA_Doen%C3%A7as.pdf. Acesso 

em: 21 de novembro de 2020.  

 

FABRÍCIO, E. P; BRUM, N. D.; PINTO, R. B.; KÖLER, F. A. Planejamento urbano 

sustentável. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 5, n. 2, p.1326-1338, 2020.  

 

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S.B. Impactos ambientais urbanos no Brasil. In: GUERRA, A. J. 

T; CUNHA, S. B. Impactos ambientais urbanos no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2014. 

 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 

Demográfico - 2019. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rn/acu.html. 

Acesso em: 21 de novembro de 2020.  

 

ISO 14001, de 31 de dezembro de 2004. Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com 

orientações para uso. Disponível em: http://www.oads.org.br/leis/1091.pdf. Acesso em: 15 de 

dezembro de 2020. 

 

KREISCHER, T. C. V.; GONÇALVES, D. M. M.; VALENTINI, C. M. A. Aspectos 

Hidroambientais do Córrego Barbado em Cuiabá-MT. Holos, Natal, v. 1, 2012, p. 86-109. 

 

667 



 
 

 

MUNIZ, J. C. S. Avaliação dos danos ambientais na área de preservação permanente do 

Córrego do Urubu, Cuiabá-MT. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Engenharia Florestal), Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2016. 

 

PAIVA, R. F. P. S; SOUZA, M. F. Associação entre condições socioeconômicas, sanitárias 

e de atenção básica e a morbidade hospitalar por doenças de veiculação hídrica no Brasil. 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 1, 2018.  

 

SANTANA, M. N. R. Identificação dos impactos ambientais da ocupação irregular na 

Área de Preservação Permanente (APP) do córrego Tamanduá em Aparecida de Goiânia. 

In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL. IBEAS – Instituto Brasileiro 

de Estudos Ambientais, 2011.  

 

START CONSULTORIAS. Plano Municipal de Saneamento Básico de Assú/RN: Produto 

K – relatório final. Natal, 2019. 

 

TAKADA, M. Y; SANTOS, G. S. Educação ambiental como instrumento de formação do 

sujeito ecológico. Colloquium Humanarum, Presidente Prudente, v. 12, n. 1, p. 89-96, 2015.  

 

XAVIER, C. L; NISHIJIMA, T. Percepção ambiental junto aos moradores do entorno do Arroio 

Tabuão no bairro esperança em Panambi-RS. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e 

Tecnologia Ambiental, Santa Maria, v. 1, n. 1, p. 47-58, 2010. 

  

668 



EDUCAÇÃO DO CAMPO
E PRÁTICAS EDUCATIVAS

GT 08:

669 



 
 

 

GT 8: Educação do Campo e Práticas Educativas 
 

EDUCAÇÃO DO CAMPO: PARADIGMA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM 

CONSTANTE PROCESSO DE LIBERTAÇÃO E HUMANIZAÇÃO COM BASE 

NO MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO E PAULO FREIRE 

 

La educación del campo: un paradigma de la educación popular en constante proceso de 

liberación y humanización basado en el materialismo dialético histórico y Paulo Freire 

 

 

Alexandre Soares de Sousa 

Estudante da Universidade Federal da Paraíba  

alexandre74ssoares@gmail.com 

 

 
Resumo 

O texto intenciona apresentar a partir do próprio movimento social do campo, os fundamentos epistemológicos e 

filosóficos, dos quais se faz suscitar a Educação do Campo enquanto proposta pedagógica, e alternativa de 

educação contra hegemônica, com viés marxista e freireano em constante processo de libertação, visando a 

integradora humanização do ser humano como processo histórico inacabado no mundo.   

 

Palavras-chave: Educação do Campo; Pedagogia; Materialismo histórico dialético; Paulo Freire 

 

 

Resumen 

El texto pretende presentar, desde el propio movimiento social rural, los fundamentos epistemológicos y 

filosóficos, a partir de los cuales se plantea la Educación Rural como propuesta pedagógica, y una educación 

alternativa frente a lo hegemónico, con un sesgo marxista y freireano en constante proceso de liberación, que 

apunta a la humanización integradora del ser humano como proceso histórico inconcluso en el mundo. 

 

Palabras clave: Educación rural; Pedagogía; Materialismo histórico dialéctico; Paulo Freire. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Neste artigo, apresentaremos de maneira concisa, os fundamentos que robustecem a 

educação do campo enquanto educação popular com base no materialismo histórico dialético e 

em Paulo Freire. Deste entendimento, leva- se a compreender que a educação do campo não se 

confunde mais com aquele argumento dantes proferido por uma elite agrária, na qual se dizia 

que o campo e o camponês são sinonimamente atrasados. Daí também nossa preocupação em 

apontar a educação do campo como um paradigma voltado para as camadas desassistidas das 

políticas públicas de Estado.  

A educação do campo surge como alternativa de educação voltada para atender 

interesses das classes oprimidas, que habitam o campo. Isto caracteriza- se como embate frente 

à hegemônica educação propagada pelo Estado brasileiro, que sempre representou e fomentou 

as ideias e os interesses da classe dominante, cujo propósito, através de mecanismos de controle, 

foi e torna velada a real situação de opressão em que se encontra o homem do campo.    

Pensar numa educação que desperte o protagonismo de seus assistidos, é pensar numa 

maneira de humanizá-los, isto é, é fazer com que os mesmos sejam sujeitos de suas próprias 

histórias, e não simples coadjuvantes.  Em outras palavras, conhecedores de si mesmos e do 

mundo que os cerca. Dessa forma, uma educação do campo, no dizer de Freire “é subversiva”, 

pois tenta socializar a humanização, que sempre foi pensada e transformada em privilégio 

exclusivo de poucos. Com esse processo de socialização, ela se expande a todos e todas, em 

especial aos “esfarrapados, condenados, miseráveis e excluídos da terra”, os quais durante anos 

foram lhes negado suas histórico-ontológicas vocações, as de ser verdadeiramente seres 

humanos.  A este respeito, nos itens que seguem, abordaremos com mais esclarecimentos essa 

proposta.  

 

2 COMO E POR QUÊ SURGIU A EDUCAÇÃO DO CAMPO? 

 

 A educação do campo é reconhecida como um movimento essencial e exclusivamente 

brasileiro. Para chegar a esse entendimento, percorreu-se um longo caminho, que foi marcado 

por muita resistência, violência e morte. O campo no Brasil, sempre se comportou como um 

campo beligerante, em que os conflitos ainda não cessaram, pois, as forças que duelam estão 
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em lados antagônicos que, por sua vez, demonstram o poderio de um pequeno grupo ou família 

em detrimento a outro mais numeroso; este mais numeroso, vem se organizando ao longo do 

tempo.  

De acordo com Caldart:  

 

A Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual, 

protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa incidir 

sobre a política de educação desde os interesses sociais das comunidades camponesas. 

Objetivo e sujeitos a remetem às questões do trabalho, da cultura, do conhecimento e 

das lutas sociais dos camponeses e ao embate (de classe) entre projetos de campo e 

entre lógicas de agricultura que têm implicações no projeto de país e de sociedade e 

nas concepções de política pública, de educação e de formação humana. [...] O 

surgimento da expressão “Educação do Campo” pode ser datado. Nasceu primeiro 

como Educação Básica do Campo no contexto de preparação da I Conferência 

Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia, Goiás, de 27 a 

30 de julho 1998. Passou a ser chamada Educação do Campo a partir das discussões 

do Seminário Nacional realizado em Brasília de 26 a 29 de novembro 2002, decisão 

posteriormente reafirmada nos debates da II Conferência Nacional, realizada em julho 

de 2004. (CALDART et al, 2012, p. 259-260). 

 

A partir disso, a autora vincula a educação do campo ao próprio protagonismo do sujeito 

campesino, que vê nele o construtor potencial de sua própria maneira de se educar. Esta forma 

de se impor atual, com base nas suas próprias experiências, é que incomoda a hegemônica, 

legalizada e dogmática educação de Estado. Fora desta compreensão de educação, o que vemos, 

é uma anormalidade ou inverdade. Mesmo com decretos e normas estabelecidas pelos governos 

populares em prol da educação do campo, ainda assim existe a desconstrução, demonização e, 

por conseguinte, a criminalização desse projeto de humanidade dos povos do campo. 

Aqui, evidencia-se a busca pela identidade histórica desses povos campesinos, que 

muito se manteve velada, reconhecida apenas à margem da história. A este respeito vale 

ressaltar o que disse Arroyo, numa passagem onde cita Fernando Pessoa: “sim, sou eu, eu 

mesmo, tal qual resultei de tudo” (ARROYO, 2013, p. 9).  Com esta citação, Arroyo que 

mostrar que somos frutos da circunstância na qual estamos inseridos, envolvidos, e que tudo 

que está ao nosso redor, contribui para real construção de nossa identidade, de nosso ser.  

Por essa razão, podemos afirmar que a educação do campo é um fincar o pé na realidade 

campesina nua e crua, para mostrar que o homem e a mulher do campo têm suas raízes na terra. 

É dela que eles constroem seus modos de ser. Com isto, eles estão contribuindo para elaboração, 

indireta, de seus currículos escolares. No dizer de Silva, é isso que caracteriza um currículo: “é 
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lugar, espaço, território ... é relação de poder ... é trajetória, viagem, percurso, nossa vida, 

documento de identidade” (SILVA, 2005, p.150). 

Esse projeto de humanização surge com o grito dos que se cansaram de ser explorados, 

de serem tratados como menos gente. Eles querem ser reconhecidos, vistos como pessoas 

humanas, e não como coisas ou animais.  Desse modo, a educação do campo enquanto proposta, 

alternativa diretamente ligada ao homem e a mulher do campo, impõe- se como contra 

hegemonia ao modelo vigente de educação, que tenta homogeneizar todos e todas, 

enquadrando-os num esquema elitizado. Por causa disto, ela aparece como filha de sua própria 

luta histórica, enraizada numa identidade popular unicamente sua, buscando suas humanidades 

roubadas por aqueles que se autodeclararam e declaram exclusivamente humanos.  

 A educação do campo apresenta-se como construtora de um projeto originariamente 

seu, em que os envolvidos são os próprios camponeses. Isto implica dizer que, ela ao 

desenvolver ou criar sua maneira de se fazer educação, está subvertendo à ordem 

preestabelecida, pela qual passa a forma oficial de ensinar. Ou seja, ao reivindicar do Estado o 

reconhecimento e o direito de implementar os seus rostos no seu jeito de educar, os camponeses 

com a educação do campo, posicionam-se contrários ao status quo educacional em vigor, já que 

este foi construído de cima para baixo, sem nenhuma participação popular. Foi assim, durante 

anos pensada a nossa estrutura educacional; pensada a partir dos interesses de uma minoria, que 

subjuga a grande maioria a suas conveniências e vontades. Caído do céu das elites, este 

paradigma de educação é totalmente desenraizado da realidade das camadas populares, 

especialmente, dos povos do campo, uma vez que somente visa uma proposta educativa que os 

domestique, aliene, e não os torne senhores de seus destinos e de suas histórias.  

 Paulo Freire relata essa imposição das oligarquias brasileiras, afirmando que as mesmas 

em toda a história do Brasil, nunca se interessaram em fazer o bem ao povo, visto que sempre 

se utilizaram da educação como instrumento para manter sobre controle as massas. Daí que, 

para o autor, a educação voltada para o povo seja “[...] algo de absolutamente fundamental entre 

nós. Educação que, desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e 

de libertação” (FREIRE, 1967, p. 36). Freire nos conta sobre a urgente necessidade de se 

abandonar esses modelos de educação que incute na sociedade uma forma homogênea de ser. 

De acordo com ele, isto é a concretização de um projeto que massifica o povo: 
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Na medida em que domesticam e endemoniadamente se “apoderam” das camadas 

mais ingênuas da sociedade. Na medida em que deixam em cada homem a sombra da 

opressão que o esmaga. Expulsar esta sombra pela conscientização é uma das 

fundamentais tarefas de uma educação realmente liberadora e por isto respeitadora do 

homem como pessoa. (FREIRE, 1967, p. 37). 

 

Libertação nesse sentido, seria o télos, a meta, o fim para o qual a educação do campo, 

aqui especificamente, está a caminho. Desta forma, é relevante lembrar o que disse Freire (2017, 

p. 106) ao afirmar que “nenhuma “ordem” opressora suportaria que os oprimidos todos 

passassem a dizer: “Por quê?”. Esta afirmação freireana, é de muito subversiva, basta ver que 

em seu conteúdo titubeia e, consequentemente, assola as estruturas de poder dominante, porque 

se os oprimidos conhecessem os verdadeiros motivos pelos quais são submetidos à opressão, 

rebelar-se-iam, e proclamariam suas independências. Por tudo isso, a educação do campo se 

aproxima e se identifica com essas propostas e práticas libertadoras de educação. Sendo assim, 

ela põe em macha esse sentido pleno de libertação do ser humano, que o recoloca no seu devido 

lugar enquanto reconhecidamente sujeito, e não mais um mero objeto de manipulação.  

 

3 HÁ UMA PEDAGOGIA NO/DO MOVIMENTO SOCIAL DO CAMPO?  

 

Neste ponto, apresentaremos quão importante é o movimento social do campo para a 

educação do campo. Isto representa uma significância bastante considerável, uma vez que a 

educação do campo ganha fôlego a partir do movimento social do campo. Por isto, há uma 

relação sine qua non de identificação entre ambos. De tal maneira que, falando sobre educação 

do campo, imediatamente, terei que falar, também, sobre movimento social do campo, visto 

que mutuamente eles se completam e se dão em sentido de existência.  

Só quem é vilipendiado em sua humanidade, sabe do valor que tem a luta em resgatá-la 

dos que a tomaram para si, como se fossem seus legítimos donos. A este respeito, vale destacar 

o que disse Freire ao comentar essa experiência: 

 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado 

terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da 

opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? 

(FREIRE, 2017, p. 42-43) 

 

Diante disso, configura-se um movimento estritamente pedagógico do campo, frente às 

necessidades de se teorizar suas experiências de vida e luta.  Esta constatação é feita por Miguel 

674 



 
 

 

Arroyo, que com seu olhar clínico reconhece onde está eclodindo, no Brasil, a revolução e 

mudança educacional, a saber, em seus termos isto quer dizer:  

 

Existe um movimento social do campo, me parece que a imprensa, as elites, a 

sociedade, todos reconhecem que o campo não está parado, o campo está vivo [...]. 

Termos consciência de que hoje onde há mais vida no sentido de movimento social, 

onde há mais inquietação é no campo. Não só há no campo uma dinâmica social, ou 

movimentos sociais no campo, também há um movimento pedagógico. Procuro estar 

atento por onde é que neste pais está acontecendo a renovação educativa e observo 

que está acontecendo nos movimentos sociais e nos governos populares. Não 

esqueçamos que o que vocês estão fazendo [...] é completamente novo, diferente, por 

quê? Porque se insere num movimento social do campo ou dos movimentos sociais 

da cidade. Significa que somente a educação se tornará realidade no campo se ela ficar 

colada ao movimento social. Mais ainda [...] que o próprio movimento social que é 

educativo, forma novos valores, nova cultura, provoca processos em que desde a 

criança ao adulto novos seres humanos vão se constituindo. (ARROYO, 1998, p. 14). 
 

Isso apenas engrossa o que já vimos discutindo até o momento acerca da educação do 

campo nos itens anteriores. Com isto, queremos mostrar que a essência do movimento social 

do campo é pedagógica, pois junge prática e teoria, culminando, por sua vez, na práxis 

libertadora tão bem trabalhada nos escritos freireanos.  Em conexão com esse entendimento, 

Caldart faz a seguinte reflexão, “é possível enxergar que o princípio educativo por excelência 

está no movimento mesmo, no transformar-se transformando, a terra, as pessoas, a história, a 

própria pedagogia, sendo esta a raiz e o formato fundamental de sua identidade pedagógica” 

(CALDART, 2000, p. 207).  

O princípio, assim compreendido, que rege a pedagogia do movimento social do campo, 

está assentado intrinsecamente no movimentar do movimento, ou melhor, faz parte de sua 

dinâmica não ser um movimento parado, sedentário; mas, um movimento itinerante. É isto o 

que diferencia sua pedagogia das demais pedagogias. Nas palavras de Caldart, isto significa: 

 

A pedagogia do movimento põe em movimento a própria pedagogia, mobilizando e 

incorporando em sua dinâmica (organicidade) diversas e combinadas matrizes 

pedagógicas [...]. Tal como na lavração que seus sujeitos fazem da terra, o MST 

revolve, mistura e transforma diferentes componentes educativos, produzindo uma 

síntese pedagógica que não é original, mas também não é igual a nenhuma pedagogia 

já proposta, se tomada em si mesma, exatamente porque a sua referência de sentido 

está no movimento. (CALDART, 2000, p. 208).  

 

Nisso, evidencia- se pela prática do movimento a sua constituição pedagógica, que está 

intimamente ligada à proposta e compreensão freireana de práxis, que nada mais é que, a junção 
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de um conhecimento teórico (pedagogia) com um conhecimento prático (a vivência dos 

camponeses). Portanto, fica claro que nesse movimento há uma pedagogia que se volta para ele 

mesmo, para atender suas essenciais demandas, e isto se caracteriza numa existência mútua.  

 

4 PRÁTICA EDUCATIVA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: MARXIANA E 

FREIREANA 

 

 Após termos abordado que a educação do campo surgiu como protagonismo campesino 

de meio popular, em busca de construir sujeitos em permanente emancipação, cuja prática 

pedagógica se organiza a partir do próprio movimento social do campo.  Agora, partamos da 

compreensão de que ela enquanto fenômeno social, aproxima-se de um aporte de cunho 

genuinamente socialista; para si compreender e, de modo consequente, compreender o mundo 

ao seu em torno.  

 O que leva a entender que, o homem e a mulher do campo, são sujeitos históricos, se 

fazendo na história. Esta é a premissa inicial, se reconhecer um ser histórico. Depois, ter plena 

consciência de que está no mundo. Freire elucida este argumento afirmando que, “[...] o homem, 

ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com 

o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é” (FREIRE, 

1967, p. 39).  

 Entendemos que estamos no mundo, não como coisas ou objetos, mas como sujeitos 

partícipes de uma história, e descobrimos através disso, que podemos transformá-lo, melhor 

dizendo, o mundo pode ser posto de ponta cabeça, não seguir mais àquele ordenamento tido 

por natural: porque sempre foi assim ou porque Deus quis; que confirma e mantém a existência 

quase que natural entre opressores e oprimidos, como bem quer incutir na cabeça das pessoas 

a classe dominante. Essa maneira de explicar a realidade, vela o fosso que há entre ricos e 

pobres, e não contribuí em nada para a humanização das pessoas; ao contrário, desumaniza. No 

dizer de Freire (2017, p. 58) “fere a ontológica e histórica vocação dos homens – a do ser mais”, 

impedindo-os de se humanizar.  

 Ter consciência de que está no mundo, faz com que o ser humano perceba que ele não 

está simplesmente jogado na realidade que o cerca. Isto implica que, esta realidade pode sofrer 

verdadeiras transformações, significando uma práxis autêntica. O que para Freire (2017, p. 52) 

é “reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a 
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superação da contradição opressor-oprimidos”. Daí, pode-se falar na contribuição que o 

materialismo histórico dialético vem dando à educação do campo. Podemos com isto, destacar 

princípios convergentes entre as duas práticas, vendo nisso uma recíproca colaboração. Para 

dar um entendimento mais apurado sobre o assunto, vale destacar aqui a análise de Batista, que 

em sua leitura faz a seguinte argumentação: 

 

A educação do campo [...] é compreendida como uma dimensão da luta de classe e da 

disputa de projetos de sociedade, destaca-se como um paradigma de educação que 

abarca uma concepção, com princípios sociológicos, filosóficos, ontológicos, 

políticos, pedagógicos, propostas, estratégias, com finalidades definidas. Alguns 

elementos da Educação do Campo apresentam identidade com as propostas de 

educação que se identificam com os pressupostos de uma perspectiva marxista e 

socialista, quais sejam: sua origem de classe que vincula a educação a um projeto 

transformador de sociedade, portanto como instrumento de contra hegemonia e luta 

de classe, que tem como um de seus princípios a emancipação e autonomia, trabalho 

como princípio educativo e a práxis. (BATISTA ,2009, p. 207-225). 
   

Para entendermos o fio condutor de tudo isso, voltemos o nosso olhar para dois grandes 

pensadores, Marx e Engels. Não foi à toa que eles, criticamente, posicionaram-se contra a 

esquerda hegeliana, a qual, segundo os mesmos, enxergava o mundo de uma Torre de Marfim 

ou de cabeça para baixo. Isto para significar que, os hegelianos se limitaram em apenas 

interpretar o mundo. O mundo, para esses filósofos, não passava de um objeto externo, propenso 

à admiração ou contemplação. Com isto, não interferiam, não chegavam a provocar mudanças, 

já que isso não fazia parte do seu jeito de filosofar.  Por esta razão, Marx e Engels teceram 

ferrenhas críticas em oposição ao hegelianismo, cuja destacada representação, encontra-se em 

Feuerbach. A este respeito, seguem as suas considerações:  

 

A “libertação” é um ato histórico e não um ato de pensamento, e é ocasionada por 

condições históricas, pelas condições da indústria, do comércio, da agricultura, do 

intercâmbio [...] e então, posteriormente, conforme suas diferentes fases de 

desenvolvimento, o absurdo da substância, do sujeito, da autoconsciência e da crítica 

pura, assim como o absurdo religioso e teológico, são novamente eliminados quando 

se encontram suficientemente desenvolvidos. É claro que na Alemanha, um país onde 

ocorre apenas um desenvolvimento histórico trivial, esses desenvolvimentos 

intelectuais, essas trivialidades glorificadas e ineficazes, servem naturalmente como 

um substituto para a falta de desenvolvimento histórico; enraízam-se e têm de ser 

combatidos. Mas essa luta tem importância meramente local [...] na realidade, e para 

o materialista prático, isto é, para o comunista, trata-se de revolucionar o mundo, de 

enfrentar e de transformar praticamente o estado de coisas por ele encontrado. (MARX 

& ENGELS, 2007, p. 29-30). 
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 Daí, compreendem-se e corroboram-se as reivindicações dos movimentos sociais do 

campo, quando passa a entendê-los a partir do viés materialista histórico dialético. Este aparato 

filosófico-epistemológico, serve para justificar suas ações de enfrentamento com os 

latifundiários, e explicar suas atividades itinerantes rumo a construção de suas humanidades 

roubadas. Daí, também entender que estar no mundo, requer da pessoa humana a consciência 

material de tudo o que contribui historicamente para sua existência.  

Nesse caso, específico, tratamos de falar sobre os trabalhadores e trabalhadoras do 

campo, os quais lutam para construir historicamente suas materialidades: casa, trabalho, 

família, escola, comida, e em particular a terra, que seria o fim último de todo esse processo de 

procura por humanização.  Para Stauffer, isto se traduz e se explica dessa maneira: 

 

O entendimento do que seja um processo educativo e de conhecimento, dentro da 

concepção dialética materialista histórica, que atende aos interesses dos movimentos 

sociais do campo. Ao indicar que não se trata de educação no campo nem para o 

campo, mas do campo, contrapõe-se às formas historicamente dominantes de 

colonização e dominação dos povos do campo, e afirma que o ponto de partida da 

formação humana e dos processos de conhecimento são, necessariamente, os sujeitos 

campesinos concretos portadores de saberes, cultura e experiência. Como tal, ao 

mesmo tempo em que buscam apropriar-se do conhecimento científico e cultural 

produzido pela humanidade, do qual são também produtores, lutam por ampliá-los 

desde o local onde vivem. Ou seja, trata-se de não serem colonizados nem 

colonizadores. (STAUFFER el all.,2018, p.8). 

  

Assim sendo, fica esclarecido que a roupagem marxista da educação do campo, tende a 

endossar as práticas do movimento social do campo, buscando nisso mostrar que, não se trata 

de um movimento descontextualizado, desligado, desenraizado de suas vivências históricas, 

culturais, religiosas etc. Para falar disso de um jeito integrador, Silva faz a seguinte observação: 

 

Nesse processo educativo o sujeito é considerado como um todo multidimensional 

(cognitivo, emocional, afetivo, relacional, ético), indivisível (corpo, sentimento, 

psique, pessoa distinta e completa em si mesmo), social (componente integrado num 

contexto de relações sociais, culturais, políticas, econômicas e cósmicas) envolvido 

numa ética ecorelacional de respeito às diferenças e ao meio ambiente. O que leva 

necessariamente a se resgatar o conceito de omnilateralidade presente no pensamento 

pedagógico socialista. (SILVA, 2011, p.309-310).     

  

Tudo isso para significar que a educação do campo compreende o ser humano de 

maneira integral, entende que ele é um processo continuado e inconcluso, que busca 

cotidianamente, através da história, se implementar, não se esquecendo de que está no mundo 

678 



 
 

 

é um se fazer mundo.  Para tanto, devemos esclarecer, no item abaixo, a relação homem e 

mundo.  

 

5 CAMPO (TERRA) E CAMPONÊS (SER HUMANO): DOIS LADOS DE UMA 

MESMA MOEDA 

 

  Essa compreensão constitui o universo daqueles que sempre enxergaram e enxergam a 

terra como objeto a ser explorado. Neste ponto, citemos o latifundiário, que vê a terra apenas 

como um meio de se ganhar dinheiro, e não ele mesmo enquanto imagem e semelhança dela. 

Seu olhar sobre a terra, é meramente cartesiano, isto é, suscetível de mensuração, observação, 

etc. Ela para o latifúndio, é um corpo extenso, um objeto ou uma coisa qualquer, que tem 

relevância quando explorada. Por causa disto, se explica a atividade exploradora e extrativista 

sem nenhum cuidado consigo mesma, uma vez que sendo tratada como tal não tem vida.   

Segundo Freire (2017, p. 63), “[...] daí que tendam a transformar tudo o que os cerca em 

objetos de seu domínio. A terra, os bens, a produção [...], tudo se reduz a objeto de seu 

comando”.  Este pensamento, advindo dos tempos modernos, ainda em voga nos dias de hoje, 

tende a ser mais extremo e ofensivo. Isto significa, conforme Freire (2017, p. 63) “[...] a sua 

concepção estritamente materialista da existência”. Para ratificar esse conhecimento freireano, 

destaquemos aqui, recortes da carta do cacique Seattle (1855), da tribo Suquamish, do Estado 

de Washington, em que dialogando com o então presidente norte americano, Francis Pierce, 

expressa a seguinte mensagem: 

 

Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele um 

torrão de terra é igual ao outro. Porque ele é um estranho, que vem de noite e rouba 

da terra tudo quanto necessita. A terra não é sua irmã, nem sua amiga, e depois de 

exauri-la ele vai embora. Deixa para trás o túmulo de seu pai sem remorsos. Rouba a 

terra de seus filhos, nada respeita. Esquece os antepassados e os direitos dos filhos. 

Sua ganância empobrece a terra e deixa atrás de si os desertos (Carta do Cacique 

Seattle). 

  

Isso é reflexo de uma compreensão de mundo fragmentária, incitada pelo advento da 

modernidade, que propaga a ideia de progresso e desenvolvimento. Ou seja, resultado de um 

conhecimento técnico-científico totalmente incapaz de reconhecer que haja vida fora de um 

paradigma que usa como parâmetro a mensuração e a quantidade. Este, por sua vez, é 

cartesiano. Daí, chega- se a entender a dicotomia que há entre o ser humano e a terra, 
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provocando a ideia de dois mundos e duas realidades completamente diferentes. A razão é o 

grande divisor de águas entre o ser humano e o mundo, que o cerca. Ela quem provocou a 

divisão no homem, tornando-o afastado e distante dele mesmo, visto que entre homem e terra 

não existe separação, mas adição. De tal modo que, entre ambos ocorre uma simbiose, pois ao 

me referir a ser humano, também estou me referindo à mundo ou terra. Para elucidar essa 

concepção, vale aqui, enaltecer o que disse Leonardo Boff. Em suas palavras, isto é 

representado desse modo:  

 

Primeira relação é sem distância, de profunda passividade ativa: sentir o mundo, os 

outros e o eu como uma totalidade una e complexa, dentro do mundo, como parte dele 

e, todavia, vis-à-vis com ele, como distinto para vê-lo, pensá-lo e moldá-lo. 

Fundamentalmente, é um estar com e não sobre as coisas, é um con-viver dentro de 

uma totalidade ainda não diferenciada (BOFF, 2000, p. 103).  

  

O que está por trás disso tudo é, de forma particular, o conceito de ser humano, melhor dizendo, 

o que é o homem? Àquela velha e nova pergunta, que vai e vem, e nunca se define, pois somos 

como que um mistério que não se explica, por causa de nossa constituição ontológica de seres 

inconclusos. Para clarear mais ainda essa relação simbiótica do homem terra, Saviani faz a 

seguinte observação:    

 

Compreender a essencialidade da terra para a vida humana, o que tem apoio inclusive 

na etimologia, já que a palavra latina homo da qual, pelo acusativo hominem, derivou 

o vocábulo português homem, originariamente significa ‚o nascido da Terra; o 

terrestre; o habitante da Terra. (SAVIANI, 2016, p. 24). 

  

Em razão disso, podemos afirmar categoricamente que somos terra, e ela somos nós. 

Nas palavras do cacique Seattle, “Tudo o que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. 

Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos” (Cf. Carta do Cacique Seattle). Por 

este motivo, não pode haver mais àquele jogo entre subjetivismo e objetivismo, vindos de um 

sujeito cognoscente forjado no início da modernidade, que provocou o dualismo, a 

fragmentação do ser humano e, em consequência, a criação de dois mundos antagônicos: o 

sujeito pensante e a coisa pensada.  Para explicar isso, citemos Paulo Freire, que afirma a 

importância da consciência de mundo, para se conhecer melhor.  

 

Certa vez [...] no Chile, um camponês, a quem a concepção bancária classificaria de 

“ignorante absoluto”, declarou, enquanto discutia, através de uma “codificação”, o 

conceito antropológico de cultura. “Descubro agora que não há mundo sem homem.” 
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E quando o educador lhe disse: “Admitamos, absurdamente, que todos os homens do 

mundo morressem, mas ficasse a terra, ficassem as árvores, os pássaros, os animais, 

os rios, o mar, as estrelas, não seria tudo isso mundo?” “Não!”, respondeu enfático, 

“faltaria quem dissesse: Isto é mundo”. (FREIRE, 2017, p. 99). 

 

 Assim, fica esclarecido que não existe homem sem mundo nem mundo sem homem. 

Por esta razão, a nosso ver, o movimento social do campo, no caso do MST, não significa 

apenas o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mas, o Movimento dos Sem 

Humanidade. Aqui, todos e todas que tiveram ou têm suas humanidades roubadas ou 

ameaçadas, devem se identificar com esse movimento, já que em seu bojo se revela a subversão 

para transformar o mundo, a partir da mudança da consciência das pessoas em humanidade. 

   

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse ensaio, pretendemos aproximar campo (terra) e camponês (ser humano), e não 

campo de camponês. Assegurando que ambos são a mesma realidade, buscando se 

compreender. Daí, dando a entender uma concepção diferenciada daquela ideia tradicional, que 

pôs em evidência o homem, ser pensante, e a terra, objeto a ser pensado ou tratado como coisa. 

Desta compreensão, surge a dicotomia: a separação do sujeito pensante, da coisa pensada.       

Para chegarmos a esse ponto, percorremos um caminho, no qual foi abordado o rosto 

identitário dos movimentos sociais do campo, construído a partir de uma educação somente 

sua, de caráter libertador, que humaniza de maneira que integra tudo a todos.   

Essa educação, chamada de campo, também se movimenta, devido ao seu modo 

pedagógico de ser que, por sua vez, está alicerçado nos pressupostos e princípios socialistas, 

marxianos e freireanos de visão de mundo.  

Dessa forma, reforçamos a compreensão de que ser humano é terra, e terra é ser humano, 

para que isto se efetive, é necessário o surgimento de um novo entendimento de ser humano, 

que se inicia sem terminar, visto que (ser humano), é um indeterminado.   
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Resumo 

O presente texto tem como objetivo analisar os fundamentos da memória coletiva e as suas aproximações com o 

sentido do que é a educação do campo, à luz de obras de Maurice Halbwachs “Los Marcos Sociales de La 

Memoria” e “A Memória Coletiva”. O autor demonstra nesses textos que a memória coletiva é fruto das 

lembranças dos grupos sociais, relacional a um tempo histórico, a um lugar e a um espaço. Assim, compreende-se 

que, para Halbwachs, pensar a memória é compreender como ela atua na sociedade e transforma ou conserva as 

suas bases sociais. Similarmente à ideia de materialidade da vida, a educação do campo demanda o reconhecimento 

da cultura e da identidade de seu povo, bem como uma educação vinculada aos processos de produção da terra a 

um ser humano concreto e historicamente situado. Desse modo, memória coletiva e educação do campo convergem 

no sentido de admitirem um caráter interativo com a vida material e com a sua intencionalidade. 

 

Palavras-chave: Memória coletiva; Educação do campo; Materialidade. 

 

 

Resumen 

El propósito de este texto es analizar los fundamentos de la memoria colectiva y sus aproximaciones al significado 

de la educación rural, a la luz de los trabajos de Maurice Halbwachs: “Los Marcos Sociales de La Memoria” y “A 

Memória Collective”. El autor demuestra que la memoria colectiva es el resultado de las memorias de grupos 

sociales, relacionados con un tiempo histórico, un lugar y un espacio. Así, se entiende que, para Halbwachs, pensar 

en la memoria es comprender cómo la memoria actúa en la sociedad y transforma o preserva sus bases sociales. 

Al igual que la idea de la materialidad de la vida, la educación rural exige el reconocimiento de la cultura y la 

identidad de sus gentes, así como una educación vinculada a los procesos de producción de la tierra, a un ser 

humano concreto e históricamente situado. Así, la memoria colectiva y la educación rural convergen en el sentido 

de admitir el carácter interactivo con la vida material y su intencionalidad. 

 

Palabras clave: Memoria colectiva; Educación rural; Materialidad. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta produção é fruto de inquietações decorrentes de estudos realizados sobre a 

educação do campo desde a graduação em Pedagogia e a experiência como professora em zona 

rural, até a especialização na mesma área do conhecimento na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB). As experiências e leituras adquiridas ao longo desse percurso 

convalidaram a compreensão de que a educação ofertada pelo Estado é desarraigada dos 

vínculos do povo do campo e oferece apenas rudimentos elementares de leitura e escrita. 

As inquietações e estudos relacionados à luta pela educação do campo, preconizada 

pelos movimentos sociais, bem como as contradições em relação à educação das populações 

rurais ofertada pelo Estado continuaram nos estudos desenvolvidos no mestrado, cujo tema é 

“Memórias sobre saberes escolares, processos de trabalho e condições ampliadas de vida na 

Comunidade da Palma”. Tal pesquisa gerou o estudo sobre as articulações entre o que é a 

memória coletiva e os princípios da educação do campo. 

Desse modo, o objetivo do presente artigo é analisar os fundamentos da memória 

coletiva e as suas aproximações com o sentido do que é a educação do campo, à luz das obras 

“Los Marcos Sociales de La Memoria e “A Memória Coletiva”, de Maurice Halbwachs.  

A pesquisa está em fase inicial e é desenvolvida por meio de um estudo exploratório 

preliminar, de caráter qualitativo; os meios utilizados são o levantamento bibliográfico 

mediante o estudo de livros, artigos, bem como procedimentos de observação participante de 

campo a partir de experiências como docente da Educação do Campo. 

No esforço de tal aproximação, inicialmente, o texto conceitua memória coletiva e 

explica que a memória é social e, portanto, possui raízes no contexto das relações sociais; em 

seguida, aborda a educação do campo e a escola como expressão dessa educação, considerando-

se, assim, que a esta possui estreita relação com a realidade dos sujeitos do campo. Por fim, 

após a realização do referido percurso, conclui-se reafirmando a possibilidade de convergência 

entre memória coletiva e educação do campo, no sentido de admitir o caráter interativo com a 

vida material e com a sua intencionalidade. 

 

2 MEMÓRIA COLETIVA 
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As obras “Los Marcos Sociales de La Memoria” (sumário com sete capítulos) e a “A 

Memória Coletiva”, ambas de autoria de Maurice Halbwachs (quatro capítulos), são 

fundamentais para conceituar a memória coletiva. O objetivo deste artigo não é elaborar uma 

resenha desses textos, mas sim extrair, de modo resumido, algumas contribuições para explicar 

o que é a memória coletiva.    

Assim, segundo o autor (2004), na primeira obra, a memória está ancorada em grupos 

sociais denominados por ele de “marcos ou quadros sociais da memória”, constituídos pela 

família, pelos grupos religiosos, pelas classes sociais e pelas tradições. A memória é uma 

produção social e relacional a um tempo histórico, a um lugar e a um espaço. Na ideia dos 

quadros sociais não existe uma recomposição de memória progressiva, dado que a memória é 

recomposição mediada por um conjunto de elementos acumulados; a sua reconstituição dá-se 

a partir de um movimento de simultaneidade e de combinações múltiplas que os indivíduos 

sintetizam, ou seja, os indivíduos reforçam e reordenam as memórias sempre ancoradas em 

marcos materiais seguros e possíveis de serem localizados. Refazer as memórias está sempre 

associado a um esforço de recuperar e reconstituir, não sendo apenas uma localização, ou seja, 

é o ato de localizar e relacionar: 

 

Los psicólogos distinguem habitualmente entre el reconocimiento y la localización de 

los recuerdos. Localizar es estar al tanto del momento en que se há adquirido um 

conocimiento. Reconocer es tener el sentimento de haber tenido presente em outro 

momento a uma persona o a uma imagen que hemos visto, sin que podamos saber quê 

circunstancias (HALBWACHS, 2004, p. 139). 

 

Ao longo do capítulo IV da obra supracitada, o autor dialoga com Henri Bergson e 

Théodule Ribot com o objetivo de ratificar a ideia de que a recuperação da memória ocorre não 

só pela existência de um ponto de referência, mas pelas conexões que são estabelecidas por 

meio desses pontos com o objetivo de dar significado àquilo que a memória deseja recuperar. 

Em suma, a memória busca os pontos de referências para encontrar os vínculos de respostas 

para o presente, os marcos são definidores da nossa memória e, portanto, da nossa constituição 

social. No sexto capítulo de Los Marcos Sociales de La Memoria, Maurice Halbwachs afirma 

que a memória se relaciona à ideia de estabilidade, com enfoque na estabilidade dos lugares, 

como forma de salientar a importância da memória religiosa e o conceito de espaço social.  

Assim, na memória religiosa, a conservação da tradição é fundante, pois cada grupo 

religioso busca recuperar as tradições que sustentam as memórias, de modo que durem para 
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fornecer segurança. O autor não estuda a religião e, ao invés disso, fundamenta a sociologia da 

memória religiosa, demostrando como o grupo religioso é um dos marcos sociais fortes e de 

perdurabilidade da memória. 

Já na obra a “Memória Coletiva”, o autor sustenta as suas postulações com análises dos 

marcos sociais da memória. Nesse texto, é explicado que a memória é fruto de relações sociais, 

de materialidade e da combinação de recordações individuais de vários membros de uma 

mesma sociedade. Abordam-se, também, as diferenças entre memória individual e coletiva e 

assegura-se que os indivíduos recorrem a testemunhas para lembrar de acontecimentos 

passados, pois o testemunho do outro complementa e apoia o trabalho da memória. E nesse 

processo de evocação de testemunhas são os próprios indivíduos suas primeiras testemunhas da 

ação de confrontar a visão atual com experiências passadas, ocorrendo, em ato contínuo, o 

confronto consigo e o outro.  

A lembrança é um elo com o grupo e, ao ocorrer o afastamento desse grupo, a lembrança 

se esvai e a perda de contato não pode ser restituída pela descrição. Esquecer um período de 

vida é perder contato com aqueles que então estavam ao redor. Vale ressaltar, porém, que o 

autor vai além da ideia de uma memória ordenada que coage os indivíduos na forma de pensar 

e de ver o mundo, pois tenta mostrar que a memória é uma ancoragem, uma forma de inspiração, 

mas que possui uma dinâmica ao longo do tempo. A lembrança não se constrói sem a memória 

coletiva, o autor não nega a relevância do indivíduo, mas a importância dela deriva do grupo, 

da confluência de suas lembranças na formação da memória coletiva. Assim, mesmo a memória 

coletiva tendo como base um conjunto de indivíduos, ela tira sua força e sua duração do fato de 

ter por suporte em um conjunto de homens e mulheres que se lembram.  

Assim, cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva e muda 

conforme o lugar que o indivíduo ocupa nas relações entre as classes sociais. Portanto, não é 

de admirar que, de um instrumento comum, nem todos aproveitam do mesmo modo e que, 

todavia, quando tenta-se explicar essa diversidade, volta-se sempre a uma combinação de 

influências que são, todas, de natureza social. 

 

3 EDUCAÇÃO DO CAMPO: POSSIBILIDADES DE APROXIMAÇÃO COM A 

MEMÓRIA COLETIVA 
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Ao tratar da memória, Halbwachs (2004; 1990) enfatiza a importância dos seus marcos 

sociais e também da memória coletiva como a combinação de recordações individuais de vários 

membros de uma mesma sociedade, fruto de relações sociais e de materialidade. Essas 

definições ajudam a pensar as articulações que podem se estabelecer com a educação do campo 

e a escola. 

De acordo com Roseli Caldart (2008, p. 30-31), a socialização das novas gerações é uma 

tarefa historicamente atribuída à escola, que costuma ser um dos primeiros lugares em que a 

criança experimenta, de modo sistemático, relações sociais mais amplas das que vivencia em 

família, e de intencionalidade política e pedagógica. Essas experiências contribuem para a 

formação da criança, sendo que muitos dos traços de seu caráter e identidade são construídos 

por esses valores. A escola socializa a criança por meio de práticas educativas que se 

desenvolvem pelo tipo de organização do trabalho pedagógico que seus sujeitos vivenciam e 

pelas formas de participação que constituem seu cotidiano. Essas ações revelam as referências 

culturais dos indivíduos, educandos e educadores e trazem à tona referências que podem ser 

coletivamente recriadas e reproduzidas. Conforme a autora, mesmo as crianças que têm cedo 

uma experiência social muito densa como a de participar com suas famílias de movimentos 

sociais, como é o caso das crianças sem-terra, é na escola que costumam encontrar o espaço 

para trabalhar reflexiva e emocionalmente as relações sociais vividas na luta pela terra, e então 

incorporá-las como traços culturais em sua vida infantil e, talvez, também depois. 

Caldart (2008, p. 31) afiança, ainda, que a educação do campo precisa incluir em seu 

projeto pedagógico uma reflexão cuidadosa e mais aprofundada sobre como acontecem no 

cotidiano da escola, os processos de socialização, sua relação com a conservação e a criação de 

culturas, fazendo também a reflexão específica sobre que traços de socialização são importantes 

na formação dos sujeitos do campo hoje.  

Para a pesquisadora (2008, p. 32), educar é ajudar a construir e fortalecer identidades, 

desenhar rostos, formar sujeitos e isso tem a ver com valores, modo de vida, memória e cultura. 

As identidades formam-se nos processos sociais e o papel da escola será tanto mais significativo 

se ela estiver em sintonia com os processos sociais vivenciados pelos seus educandos e 

educadores.  

Ainda segundo Caldart (2008, p.32), para que a escola assuma a tarefa de fortalecer a 

autoestima dos seus educandos, além de todo um trabalho ligado à memória, à cultura e aos 
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valores do grupo, é preciso pensar especialmente na postura dos educadores e na transformação 

das didáticas ou do jeito de conduzir as atividades escolares. Com relação à militância social, a 

estudiosa ressalta que a escola deve ajudar no aprendizado da construção de utopias sociais, 

porque são elas que permitem relacionar a identidade pessoal com as grandes questões da 

humanidade. 

Ao tratar da memória, a pesquisadora (2008, p. 32) argumenta que a escola precisa 

trabalhar com a memória do grupo e com suas raízes culturais, ou seja, também se deve ter uma 

intencionalidade específica na resistência à imposição de padrões culturais alienígenas e no 

combate à dominação cultural: 

 

Estamos falando, afinal, de como a escola pode ajudar os educandos e as educandas a 

perderem a vergonha de “ser da roça”; a prender a ser “camponês”, e a ser de 

“Movimento Social”; a aprender a valorizar a história dos seus antepassados, tendo 

uma visão crítica sobre ela; e a aprender do passado para saber projetar o futuro (op. 

cit., p. 32). 

 

Segundo Caldart (2007, p.33), outrossim, é necessário um aprofundamento sobre como 

acontecem os processos culturais e a formação da memória coletiva de um grupo e de sua 

consciência histórica e sobre como isso deve ser trabalhado pedagogicamente nas diferentes 

faixas etárias e nas especificidades das atividades escolares. Nessa perspectiva, a autora deixa 

claro que na realização do seu trabalho pedagógico a escola põe em movimento diferentes 

saberes, realizando, desse modo, uma de suas tarefas, qual seja, a de socializar e produzir 

diferentes tipos de saberes e fornecer ferramentas culturais necessárias ao seu cultivo. 

Aduz a professora, ainda, que se trata de saberes ligados ao mundo da cultura, incluindo 

os da arte e da estética, saberes ligados ao mundo do trabalho, saberes ligados à dimensão da 

militância e da luta social, e também os saberes ligados ao mundo do conhecimento, ou os 

específicos dos processos de aprendizagem da vida escolar, como aprender a ler, a escrever, a 

gostar de ler e de escrever, a construir conceitos, a ler cientificamente a realidade, a fazer 

pesquisa, a tomar posição diante de diferentes ideias, entre outros. A pesquisadora defende 

ainda que trabalhar com diferentes saberes significa em primeiro lugar não os hierarquizar, nem 

considerar que eles são propriedade somente dos educadores ou dos educandos. 

Seguindo os mesmos argumentos, Caldart defende ainda que também é relevante 

compreender a existência de saberes de diferentes tipos e naturezas, e que também são 

diferentes os processos de sua apropriação e produção, o que implica em metodologias e 
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didáticas diferenciadas. Ao mesmo tempo, cabe à escola ajudar na reflexão coletiva sobre esses 

saberes, relacionando-os entre si e potencializando-os nos processos de socialização dos 

educandos, de construção de sua visão de mundo e de suas identidades, enfim, em seu processo 

mais amplo de humanização ou de formação humana. A autora prossegue afirmando que a 

educação do campo deve incluir em seu debate político e pedagógico a questão de que saberes 

são mais necessários aos sujeitos do campo e podem contribuir na preservação e na 

transformação de processos culturais, de relações de trabalho, de relações de gênero, de relações 

entre gerações no campo e, também, que saberes podem ajudar a construir novas relações entre 

campo e cidade.   

Entretanto, mesmo com as fundamentações elencadas pela autora, a realidade 

educacional das escolas do campo e das populações campesinas no Brasil é marcada pela 

precariedade de vida e desassistência de investimentos públicos.  

Assim é que, acerca do entrelaçamento da educação do campo com a identidade do povo 

do campo, Miguel Arroyo (2007, p. 157-163) afirma que a formulação de políticas educativas 

e públicas, em geral, pensa na cidade e nos cidadãos urbanos como o protótipo de sujeitos de 

direitos e alerta que as consequências dessa inspiração no paradigma urbano são marcantes na 

secundarização do campo e na falta de políticas para a zona rural em todas as esferas públicas, 

de maneira particular com relação à saúde e à educação. O articulista adverte que as políticas 

de nucleação das escolas e de transporte das crianças e adolescentes do campo para as escolas 

das cidades radicalizaram essa prática e esse paradigma urbano. As crianças, adolescentes ou 

jovens do campo, esqueceriam sua identidade e cultura para serem socializados junto à infância, 

adolescência e juventude urbanas, com identidade e cultura urbanas e que tais políticas 

expressam o total desrespeito às raízes culturais e identitárias dos povos do campo.  

O autor questiona se a ênfase no paradigma urbano não teve e tem como intenção ignorar 

e descontruir as identidades e as culturas, os valores e as resistências dos povos do campo. E 

afirma, também, que a falta de políticas específicas de formação de educadoras e educadores e 

a desestruturação das escolas rurais fazem parte da desconstrução da cultura do campo. As 

resistências, segundo Arroyo, estão asseguradas pelos movimentos sociais e sua defesa do 

direito de todos os povos do campo à educação.  

Um outro ponto ressaltado pelo autor, ademais, é a defesa da escola pública do campo 

e no campo em contraposição à toda política de erradicação da infância e adolescência de suas 
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raízes culturais, de seu território, de suas comunidades, dos processos de produção da terra e de 

sua produção como seres humanos. Outra argumentação diz respeito à escola, à capela, ao lugar 

e à terra serem componentes de sua identidade e que esses elementos são espaços e símbolos 

de identidade e de cultura. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final do presente texto, é indispensável reflexões sobre o entrelaçamento entre a 

memória coletiva e a educação do campo, da mesma forma que é imprescindível o retorno à 

seguinte questão: é possível a convergência entre a memória coletiva e a educação do campo 

no sentido de admitirem o caráter interativo com a vida material e com a sua intencionalidade? 

A discussão que segue ocorre na busca dessa resposta. 

No que se refere à memória, Halbwachs deixa claro que é na sociedade onde as pessoas 

adquirem normalmente as suas memórias e que os quadros sociais que as antecedem são de 

fundamental importância na sua constituição; as pessoas constroem a memória como membros 

de grupos sociais determinados.  

No tocante à educação do campo, os teóricos aqui abordados acerca do tema também 

comungam da ideia de materialidade da memória e da ideia de que a memória é constituída nas 

relações sociais. E a escola (que pode configurar-se como um marco/quadro de memória), que 

possui historicamente a tarefa da socialização das novas gerações e que costuma ser um dos 

primeiros lugares em que a criança experimenta, de modo sistemático, relações sociais mais 

amplas das que vive em família, possui importância fundamental na constituição da memória. 

Em se tratando de educação do campo, em linhas gerais, Caldart e Arroyo explicitaram 

que é o lugar em que as crianças encontram o espaço para trabalhar reflexiva e emocionalmente 

as relações sociais vividas na luta pela terra, e então incorporá-las como traços culturais em sua 

vida infantil e, talvez, também depois. Defendem ainda que existe uma relação, um vínculo 

entre o território, a terra, o lugar e a escola, que contribui para a formação social, política, 

cultural e identitária dos povos do campo. 

Cabe então dize que educação do campo é pertença e, portanto, reivindica a escola do 

campo no campo, colada à cultura, ao trabalho, à identidade do lugar e do seu povo e luta contra 

a nucleação e o fechamento dessas unidades e o transporte dos educandos para os centros 
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urbanos, quando são deslocados da sua pertença, sendo que tais ambientes, quase sempre, 

cultivam uma visão negativa do campo. A esse respeito, é notório que para Halbwachs a 

lembrança é um elo com o grupo e a lembrança se esvai com o afastamento do grupo que estava 

a ela ligado. Assim, uma vez descolados do seu lugar ou com um processo educacional aos 

moldes urbanos, as crianças, adolescentes e jovens tendem a esquecer a sua identidade, fato que 

pode acarretar o apagamento da memória do povo do campo.  

Pode-se depreender das argumentações de Halbwachs (Los Marcos Sociales de La 

Memoria), ainda que de forma não explícita, que a discussão sobre memória é permeada por 

conflitos. Do mesmo modo, as reivindicações da educação do campo (sendo uma a de uma 

educação colada ao trabalho e à cultura do campo) não acontecem fora de conflitos em busca 

da sua concretização, ao contrário, acontecem no embate. 

Dessa forma, diante do que foi exposto, mesmo sabendo que alguns termos tratados na 

educação do campo não compõem o vocabulário de Halbwachs, torna-se claro que é possível a 

convergência entre a memória coletiva e a educação do campo no sentido de admitir-se o caráter 

interativo com a vida material e com a sua intencionalidade. Isso dentro dos limites do que foi 

aqui proposto, ou seja, a abordagem da memória coletiva na tentativa de aproximá-la com a 

educação do campo, tendo a escola do campo como expressão desta, tudo isso à luz das obras 

“Los Marcos Sociales de La Memoria” e “A Memória Coletiva”. 
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Resumo 
O presente artigo busca explanar o assunto Educação do Campo através de constatações que se referem, 

primeiramente, a territorialidade, significação do espaço em que o estudante vive e, a partir disso, conciliar o 

ensino-aprendizagem com o conhecimento empírico comunitário. Desse modo, analisa-se as práticas pedagógicas 

interdisciplinares para a Educação do Campo em Canoinhas, Santa Catarina, através do documento do programa 

educacional de Educação do Campo do município e o Projeto Político Pedagógico – PPP – de uma escola do 

campo da mesma região, além das políticas públicas que favorecem este modelo educacional. A metodologia usada 

para a elaboração do artigo foi a de revisão de literatura e de legislação pertinente ao assunto, em um segundo 

momento confrontou-se o Projeto Político Pedagógico da escola do campo em questão com a experiência 

educacional prática de atuação da autora nessa escola. 

 
Palavras-Chave: Educação do Campo; Políticas Públicas; Projeto Político Pedagógico; Saberes Locais; 

Conhecimento Empírico. 

 

 
Resumen 
Este artículo busca explicar la asignatura de Educación Rural a través de hallazgos que remitan, en primer lugar, 

a la territorialidad, sentido del espacio en el que vive el alumno y, a partir de ello, conciliar la enseñanza-

aprendizaje con el conocimiento empírico comunitario. Así, analizamos las prácticas pedagógicas 

interdisciplinarias para la Educación Rural en Canoinhas, Santa Catarina, a través del documento del programa 

educativo de Educación Rural del municipio y el Proyecto Político Pedagógico - PPP - de una escuela rural de la 

misma región, además de las políticas públicas que favorecer este modelo educativo. La metodología utilizada 

para la elaboración del artículo fue la revisión de la literatura y la legislación relevante al tema, en un segundo 

momento, el Proyecto Político Pedagógico de la escuela de campo en cuestión fue confrontado con la experiencia 

educativa práctica del trabajo del autor en esa escuela. 

 
Palabras Clave: Educación rural; Políticas públicas; Proyecto Político Pedagógico; Conocimiento local; 

Conocimiento empírico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação do Campo se refere à modalidade de educação que tange todos os espaços 

que se encontra em áreas de agricultura e agropecuária, alcançando sujeitos diversos, tais como: 

os assalariados, criadores, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, 

seringueiros, caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do 

trabalho no meio rural, como bem assinala o decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 2010 

(PRONERA). Este mesmo decreto define como a escola do campo a unidade escolar que se 

situa em área rural ou aquela, em área urbana, que predomine o atendimento aos estudantes do 

campo. Para área rural é considerada a definição do IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística.  

A partir da resolução CNE/CEB nº 1, de 03/04/2002, que diz respeito às Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, instituída pelo Conselho Nacional 

de Educação, houve um maior reconhecimento da população que vive nestes ambientes, 

valorizando-as e tornando possível uma educação mais acessível e de qualidade a eles. Isto vai 

além das necessidades geográficas dessas comunidades, leva em conta também aspectos 

históricos, culturais, morais e sociais, além de respeito aos seus direitos e a sua formação 

integral enquanto sujeitos protagonistas de suas próprias histórias. 

Em dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, percebeu-se que ainda há um grande índice de evasão escolar e que o próprio MEC, 

Ministério da Educação, pondera que nos ambientes da Educação do Campo se evidencia, 

aumentando ainda mais o número de crianças, jovens e adultos sem escolarização nessa 

realidade. 

Um dos motivos da evasão escolar evidentemente é a não adequação do currículo 

escolar a realidade dos estudantes, fazendo com que eles aprendam conceitos 

descontextualizados de sua realidade, desmotivando, assim, para sua caminhada escolar. Outro 

motivo que podemos perceber é o fechamento de escolas em suas comunidades, fazendo com 

que o estudante tenha que se deslocar grandes distâncias por dia para que possa frequentar o 

ensino regular. Também é percebido que em muitas localidades que o acesso à internet e aos 

meios tecnológicos ainda é problemático, dificultando também o ensino à distância. 
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2 EDUCAÇÃO DO CAMPO EM CANOINHAS 

 

Segundo Blaka (2009), em Canoinhas, o Projeto Interdisciplinar de Educação do 

Campo, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, iniciou no ano de 2005 e busca 

atender todas as escolas do meio rural e as escolas urbanas com 40% de seus estudantes 

procedentes do meio rural do município. Antes deste projeto a Educação do Campo não era 

pensada de maneira a atender as especificidades do campo, sendo generalizada e tratada de 

forma uniforme em todo o município. 

Já em 2010, como assinala Blaka (2009), o projeto deu lugar ao Programa 

Interdisciplinar de Educação do Campo, passando incluir a educação infantil, ensino 

fundamental e o ensino de jovens e adultos, sendo elaborada as Diretrizes Operacionais e 

Curriculares, contidas no decreto municipal nº 272/2010, sendo contemplado na lei Nº. 

4851/2011. No mesmo ano foi implementada a lei complementar n° 0038/2011 que dispõe a 

respeito do plano de cargo, carreira e salário dos profissionais da educação, incluindo 

gratificação para educadores em exercício em escolas rurais de difícil acesso. Já em 2014 

institui-se a lei 5.454/2014 para a contratação efetiva de técnicos agrícolas e agroecológicos. 

No município de Canoinhas, com o projeto de Educação do Campo, há um direcionamento das 

temáticas a serem trabalhadas em sala de aula, concomitantemente com o técnico agrícola, 

divididas por etapas ou anos/séries escolares, delimitando os conceitos para se desenvolver as 

habilidade e competências relacionadas a cada eixo proposto. O resultado deste trabalho 

interdisciplinar entre teoria e prática pode ser observado na feira agropedagógica que cada 

instituição escola organiza anualmente, aberta a toda a comunidade. 

Salienta-se, também, que a Amplanorte - Associação dos Municípios do Planalto Norte 

Catarinense desenvolveu e entregou a comunidade em 2020 a Proposta Curricular da Educação 

Básica das Redes de Ensino dos Municípios da Amplanorte integrados pelos municípios de 

Mafra, Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Papanduva, Três Barras, Major Vieira, Itaiópolis e 

Monte Castelo. Esta proposta busca a refletir a realidade destes municípios, primeiramente, 

capacitando os profissionais da área da educação para posteriormente construir de maneira 

coletiva e compartilhada a proposta, de acordo com a legislação vigente, com uma matriz 

unificada entre os municípios da região. De maneira geral, este documento perpassa todas as 

modalidades de ensino que constam nas instituições de ensino municipais, especificando os 
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tipos de sujeitos que se encontram nelas, estando de acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular, citando, inclusive a Educação do Campo. 

Esta proposta regulamenta e valida a Educação do Campo como modalidade prevista na 

Lei de Diretrizes e Bases, reconhecendo como área pertinente na educação e que afirma que 

“apresenta-se o desafio de repensar sua organização político-pedagógica e seus processos de 

ensino e aprendizagem, em estreita relação com a territorialidade do campo e com os sujeitos 

que nele e por meio dele vivem,constituindo suas identidades.” (AMPLANORTE, 2020, p. 33).  

Enfatiza-se, no documento, que “é primordial um diálogo que contribua para assegurar 

aprendizagens significativas de modo a reconhecer e fortalecer o modo próprio de vida no 

campo” (AMPLANORTE, 2020, p. 76). Este documento vem ao encontro com toda a proposta 

da luta da Educação do Campo, assegurando o direito ao estudo de qualidade e também à 

permanência e sucesso, como bem pontua o documento, do estudante na escola que leve em 

consideração a identidade de sua comunidade. 

Outro ponto importante que deve ser dito que a Educação do Campo não é, e não 

pretende ser, uma modalidade isolada e sem ligação com as políticas e diretrizes gerais da 

educação. Este viés educacional, como citado, busca se fazer ouvido e atendido em suas 

idiossincrasias, sendo isto, como o documento afirma, norte para o trabalho pedagógico para 

que os estudantes possam alcançar mais conhecimento e, em detrimento, resultando em 

diferentes “formas de ver, sentir, agir, viver e conviver na sociedade contemporânea” 

(AMPLANORTE, 2020, p. 76) e consequentemente na melhoria da qualidade de vida. 

 Sabiamente a Proposta Curricular formulada para a Amplanorte pontua alguns desafios 

para promover a Educação do Campo como os provimentos e formação continuada para essa 

demanda dos professores dessa modalidade bem como repensar no Plano Político Pedagógico 

de cada instituição de modo com que se considere suas relações. Também é citado a adequação 

do calendário escolar de acordo com o manejo da comunidade em relação à produção agrícola 

e demais atividades. Outro desafio importante é a respeito dos materiais didático-pedagógicos 

direcionados à Educação do Campo, pois a aquisição e produção destes são dificultosas. O 

último desafio enumerado pelo documento é a respeito da concepção de programas 

institucionais de fomento e apoio à Escola do Campo. 

  

696 



 
 

 

3 REFLEXÕES A PARTIR DE UM PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE UMA 

ESCOLA DO CAMPO 

 

A partir do pensamento de um currículo não estático e adaptável de acordo com a 

realidade e necessidade, temos a Base Nacional Comum Curricular, justamente como o nome 

diz, como a base dos trabalhos e como norte na produção subsequente. Além disso, segundo as 

Leis de Diretrizes e Bases, no artigo 26, os currículos “devem ter uma base nacional comum, a 

ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela.” (LDB 9394/96.) Sabendo disso e da liberdade e poder de adequação, 

o docente deve possuir uma reflexão crítica centrada nos valores e nas dimensões políticas, 

culturais, históricas, morais e ambientais, para ter ciência das escolhas que opta para além do 

currículo formal, o currículo oculto, levando também em consideração o artigo 28 da LDB, a 

adaptação necessária e adequação às peculiaridades da vida rural. 

Nessa perspectiva, o professor é visto como mediador, um facilitador das condições de 

acesso à informação e desenvolvimento da aprendizagem, para quebrar com os laços do 

currículo tradicional e da educação bancária e do tecnicismo, como cita Paulo Freire (2013), 

passando de uma mera transmissão de conteúdos já sistematizados e acumulados, para a 

valorização do conhecimento empírico e conhecimento de mundo dos discentes e a promoção 

de reflexão crítica, sujeitos conhecedores de sua identidade e autônomos em suas decisões, com 

capacidades de intervenções na sociedade. 

Partindo de toda esta discussão a proposta que se segue é a análise de um PPP – Plano 

político Pedagógico, de uma escola de Educação do Campo, de Canoinhas – Santa Catarina, 

que trará a alcunha “Escola do Amanhã”. Esta escola tem seu funcionamento desde 1935 em 

terreno cedido e apenas em 1960 um morador cedeu a área atual para a construção efetiva. Os 

estudantes são provenientes de duas comunidades. Uma delas é composta, por sua maioria, por 

descendentes de poloneses e com forte influência da igreja católica, que está situada ao lado da 

escola. A renda desta comunidade é proveniente da agricultura familiar com cultivo de tabaco, 

soja, milho, frutas e hortaliças e a pecuária com ovinos, bovinos, suínos e aves. Os moradores 

não possuem encanamento de água e saneamento básico e a captação da água é através de poços 

e o esgoto é com a construção de fossas sépticas e sumidouros. Já a segunda comunidade, que 
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boa parte dos estudantes mora, é de uma cultura miscigenada com costumes e crenças diversas 

sendo que os moradores, em média, são trabalhadores informais com a renda per capita em 

torno de meio salário mínimo.  

Em 2020 nesta escola havia 176 estudantes distribuídos do 1° ao 9° ano, com seu início 

no Programa de Educação do Campo em 2005 e a maior parte docentes fazem uso do transporte 

escolar, bem como os profissionais que atuam. A distância da unidade escolar até o centro 

urbano é de aproximadamente de 10km. Segundo o PPP da escola, por estar localizada em uma 

área rural: 

 

[...] segue uma metodologia de ensino baseada nas diretrizes operacionais para a 

Educação Básica para as escolas do campo, as quais foram aprovadas pelo Conselho 

Nacional de Educação seguindo o parecer número 01 de 03 de abril de 2002. As 

diretrizes estão baseadas na LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n.º 

9.394/96, que estabelece educação adequada aos alunos atendidos nas escolas rurais. 

 

Além disso, a unidade escolar desenvolve as suas atividades tendo como base o Plano 

Político Pedagógico desenvolvido especificamente para a escola, sendo analisado e aprovado 

pelos seus funcionários e pais dos estudantes matriculados. 

Segundo dados deste documento, produzido em 2020, desde 2016 não há abandonos 

escolares e sua aprovação gira em torno de 98% e o que se percebe é que neste período o número 

de matrículas tem diminuído sendo, por exemplo, de 237 em 2016 e 171 em 2019. É observado 

também que a escola possui em ótimo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). 

Para os anos iniciais o IDEB da escola, em 2019, é 6.2, do município é 6.6 e do Brasil 5.9. Já 

os anos finais a escola supera a média brasileira de 4.9 e de Canoinhas de 5.5, sendo de 6.3, 

com fontes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Percebe-se que no plano há uma delimitação de estratégias para recuperação de 

estudantes de acordo com a LBD 9.394/96, no artigo 24, como uma avaliação contínua e 

cumulativa e com prevalência dos aspectos qualitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais. Com a pandemia do Covid-19 a escola, bem como toda a 

rede municipal de educação, teve que reaver seus métodos de ensino, ainda mais que boa parte 

dos estudantes não tem um acesso de qualidade a internet, buscando o método de atividades de 

aprendizagem não presencial pelo meio impresso e também digital para quem tem acesso. 

 

4 REFLEXÕES A PARTIR DO CURRÍCULO 
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Canoinhas está situada no Planalto Norte de Santa Catarina em meio a Mata Atlântica 

com florestas basicamente compostas de araucária. Em seu território há também o predomínio 

da erva-mate, responsável por boa parte do seu sustento econômico, além de seu relevo 

favorecer a agricultura. Segundo o IBGE, no senso de 2010, a população do município é de 

52.765 pessoas contando com uma área 1.148,036 km². Segundo este mesmo senso, 

aproximadamente 25% (13.487 habitantes) dos munícipes residem no perímetro rural, 

compondo 97% do território canoinhense e 75% se distribuem no perímetro urbano, sendo 30 

km². Sabendo disso, podemos começar a compreender a caracterização da educação no 

município, pois, observando que há uma parcela considerável da população vivendo em um 

espaço denominado rural, é de seu direito haver uma educação voltada às suas necessidades e 

em sua comunidade. 

Em relação ao currículo, a escola, bem como todas da rede, segue a Proposta Curricular 

das Redes Municipais de Ensino da Região da AMPLANORTE, que é baseada em todos os 

parâmetros legais, sendo orientada pelos princípios éticos (pautados nos valores de autonomia, 

responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum), políticos (valores de cidadania, 

criticidade e democracia) e estéticos (marcados pela sensibilidade, criatividade e diversidade) 

prevendo direito à formação integral e direito a aprendizagem. Segundo o PPP, a proposta da 

rede municipal de ensino é pautada na teoria histórico-cultural de Vygotsky, que basicamente 

sugere que a interação social é a base do conhecimento e relação mediada pelo professor. O 

documento também descreve minuciosamente cada componente curricular e temas 

contemporâneos transversais (ciência e tecnologia, meio ambiente, multiculturalismo, 

cidadania e civismo, economia, saúde) dos anos iniciais e finais e suas competências e 

habilidades esperadas. 

Percebe-se que, na escola, esta teoria ocorre de forma parcial, pois alguns docentes 

afirmam que o estudante não deve se exceder dentro da sala, isto é, deve se conter ao manifestar 

sua opinião, privando-o da interação social. Outros professores que se propõem a estar na escola 

do campo não conhecem verdadeiramente a essência desta modalidade e não buscam entender 

a sistemática diferenciada e aplicam o conteúdo uniformemente, da mesma forma que 

aplicariam em outra unidade escolar. Por vezes, o professor que propõe metodologias 
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diferenciadas e que buscam a teoria vygotskyana é considerado mau professor não por ter 

domínio de classe.  

Em relação à gestão escolar o documento salienta que esta é democrática com tomada 

de decisão conjunta na definição, execução, acompanhamento e avaliação das questões 

administrativas e pedagógicas, envolvendo a participação de toda comunidade escolar. Na 

prática esta teoria funciona, pois a maior parte das decisões são tomadas em conjunto, sempre 

sendo consultada a APP – Associação de Pais e Professores. O PPP também é produzido e 

votado em reunião oficial promovida pela unidade escolar, onde todos da comunidade podem 

se fazer presente e questionar. 

Como a escola tem um espaço amplo, contando com uma horta, um viveiro, um 

biodecompositor e uma cisterna além de um depósito com um bom arsenal de ferramentas e um 

técnico agrícola especializado o trabalho com as especificidades do campo fica mais rentável. 

O esperado, segundo os documentos da escola e da secretaria de educação é que os professores 

trabalhem de maneira interdisciplinar, tanto em relação às disciplinas quanto com ao trabalho 

prático com o técnico, além de um planejamento semanal dialogado. Na prática podemos ver 

que isso não ocorre de maneira esperada tanto pela rotatividade dos profissionais que acabam 

por chegar à escola e não saber como funciona a sistemática do modelo educacional em questão, 

quanto pela falta de oferta de formação continuada de qualidade de forma especifica para a 

realidade.  

Salienta-se que a secretaria de educação do município promove diferentes tipos de 

palestras e cursos voltados a cada área de atuação, porém o fato é que se reúnem todos os 

profissionais para a mesma temática, não havendo, por exemplo, um curso específico para 

professor da área da linguagem do campo. Essa questão limita o trabalho do docente, pois é 

exigido do mesmo que cumpra os conteúdos do currículo escolar levando em consideração as 

singularidades, porém o docente não tem a prática de como pode encaixar cada conteúdo a parte 

prática do campo.  

Nesse sentido entra o trabalho do técnico agrícola da instituição. Ele serve de aporte 

para a prática de teoria encontrada em sala de aula, mas muitas vezes, por diversos motivos o 

docente não procura o técnico e vice e versa, sendo o mesmo solicitado apenas quando se 

aproxima da feira agropedagógica. A organização de atividades práticas muitas vezes também 

é uma problemática pois muitos professores não tentam adequar seus conteúdos as 
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especificidades de suas alunas e alunos, muitas vezes porque não são valorizados e precisam 

absorver muitas aulas e em diferentes escolas, não havendo tempo hábil para planejar 

adequadamente cada aula dada. 

Uma reflexão importantíssima a ser feita se refere ao não envolvimento do professor e 

sua inserção na realidade do estudante: o sistema educacional brasileiro. O professor não é 

valorizado, principalmente financeiramente, e precisa se desdobrar em várias escolas, com 

muitas aulas, perdendo a qualidade do ensino, sendo homogeneizado, e consequentemente não 

dando a devida atenção às particularidades. Para isso, é necessário melhorar as condições do 

magistério com incentivos, dedicação exclusiva e formação continuada específica para a 

Educação do Campo. 

Outro problema encontrado nas escolas do campo é a não adaptação do material. Os 

livros didáticos, por exemplo, são os mesmos do centro urbano, o que dificulta a caracterização 

e o senso de pertencimento à sociedade por parte dos estudantes, cabendo ao professor 

modificar a didática e adaptar a realidade. Nesta questão cabe outro ponto: se o professor não 

tem aporte necessário em questão de aperfeiçoamento especifico, como ele irá adaptar com 

qualidade um conteúdo para suas alunas e alunos? Outra questão que cabe reflexão neste caso 

é da rotatividade dos profissionais o que também dificulta a adaptação de conteúdo. Em relação 

aos professores ACT- Admitido em Caráter Temporário, o processo seletivo, nos últimos anos, 

é feito de dois em dois anos e não é dividido entre os profissionais que desejam e tem formação 

e experiência relacionada com a Educação do Campo, o que dificulta na prática em sala de aula. 

O que se vê muitas vezes é não valorização dos saberes da terra, da comunidade, dando 

prioridade exclusivamente do conhecimento cientifico, deixando de lado o que conhecimento 

de mundo do estudante e consequentemente gerando uma desvalorização do ser do campo, 

negligenciando ainda mais a importância de apreciar e estimar o local com suas peculiaridades 

e potencialidades, causando, muitas vezes, o êxodo rural. 

De maneira geral, nesta escola, há um bom diálogo com a equipe gestora e pedagógica, 

possibilitando os trabalhos de maneira mais fluente. Outrossim, a escola possui um dinheiro em 

caixa decorrente de promoções feitas pela mesma que muitas vezes é utilizado para a compra 

de matérias necessários para a adaptação do conteúdo. A unidade escolar possui um espaço 

amplo que contempla várias áreas de ensino e possibilidades de desenvolver trabalhos 

diversificados e voltados a realidade da comunidade. Outro ponto positivo é que os estudantes 
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são dedicados e participativos, expondo suas realidades e colaborando com o desenvolvimento 

das aulas. Além disso, a APP (Associação de Pais e Professores) é atuante e cumpre seu papel, 

envolvendo ainda mais os pais dos estudantes no processo de ensino-aprendizado de suas filhas 

e filhos, melhorando ainda mais a qualidade de ensino. Podemos perceber que infelizmente o 

mesmo não acontece em outras escolas do campo da rede. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A Educação do Campo como prática social pode ser descrita para a identificação da 

‘consciência de mudança’ como uma luta social pelo acesso dos trabalhadores do campo à 

educação universalizada do campo, para o campo e no campo, buscando suas singularidades e 

pensando no coletivo. Além disso, a Educação do Campo é prática, não nasceu da teoria, mas 

aquela exige esta, sendo uma luta de sujeitos que buscam suas especificidades sem deixar de 

pensar no coletivo com uma educação de perspectiva emancipatória que traz consigo as lutas e 

relembra o passado. 

De forma geral, a Educação do Campo reconhece e trabalha com a riqueza social e 

humana da diversidade de seus sujeitos, consistindo em uma prática social que confronta as 

condições sociais que a produzem. Ela se refere à luta social de políticas públicas para uma 

educação especifica, efetiva, de qualidade e com direito a universalização e pela educação 

mesclada com a reforma agrária, direito ao trabalho, à cultura, à soberania alimentar, ao 

território. 

Consideramos que se faz de extrema importância a busca continuada de formação, pois 

compartilhamos do entendimento de que o currículo não é estático, portanto, a docência 

também não deve ser, buscando sempre o contato primordial com os estudantes, conhecendo 

sua realidade e a partir dessa assimilação o planejamento de suas aulas. Independentemente do 

método que o docente escolhe para dialogar com o conteúdo, para que haja uma aprendizagem 

significativa e aplicada à realidade dos estudantes é de extrema importância saber valorizar os 

saberes dos estudantes, independente do meio em que vivem, respeitando-os e os tratando 

afetuosamente.  

 Já em Canoinhas é preciso fortalecer o Movimento de defesa da Educação do Campo e 

também as políticas públicas com o intuito de fazer valer o direito à educação pública, gratuita 
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e de qualidade em suas próprias comunidades, com profissionais da educação devidamente 

preparados, comprometidos com as comunidades escolares, com salários valorizados e com 

condições adequadas de trabalhos. 

 Em relação ao Projeto Político Pedagógico da escola observada, refletimos e 

ressaltamos que este precisa estar antenado com as concepções construídas ao longo de 

reivindicações das populações do campo por uma educação de qualidade que contemple as suas 

especificidades, e que mais que estar formalizado em um documento para cumprir a burocracia 

da escola, o PPP precisa ser construído coletivamente, democraticamente e levando em conta 

os saberes e interesses dos seus estudantes. 

 De forma geral, a Educação do Campo precisa de mais atenção e reconhecimento |para 

com as suas particularidades. Nesta perspectiva, pesquisas de campo a fim de reconhecer a 

Educação do Campo na prática e a escuta dos estudantes e docentes para entender suas 

demandas e anseios se faz necessária. 
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Resumo 

Neste artigo a partir do movimento concreto da realidade buscamos compreender o significado histórico da 

emergência da educação do campo e da EJA campo no contexto da luta dos trabalhadores dos movimentos sociais. 

Para isso realizamos uma pesquisa bibliográfica analisando os cadernos de educação n° 03 e n° 14 (1994, 2017) 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, além do embasamento teórico a partir de Caldart 

(2009), Freire (2019), Teixeira (2007), Mészarós (2008). A educação de Jovens e Adultos do Campo e a 

Educação do/no Campo são fenômenos importantes na luta de classes, foram se construindo junto com a luta pela 

terra como caminhos alternativos ao modelo de educação tradicional rural. A produção do conhecimento 

sistematizada com as experiências de EJA e educação do/no campo do MST e de outros movimentos sociais e 

entidades engajadas com uma educação humanizadora, possibilita a construção de um novo paradigma de 

educação que valoriza a cultura camponesa e seus saberes, e que possibilita uma educação crítica onde os seres 

humanos são sujeitos de transformação da sociedade.   

 

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos do campo; Educação do/no campo; MST. 
 
Resumen 

En este artículo, basado en el movimiento concreto de la realidad, buscamos comprender el significado histórico 

del surgimiento de la educación rural y la EJA rural en el contexto de la lucha de los trabajadores en los 

movimientos sociales. Para ello, realizamos una investigación bibliográfica analizando los cuadernos de educación 

No. 03 y No. 14 (1994, 2017) del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra - MST, además de las bases 

teóricas de Caldart (2009), Freire (2019). , Teixeira (2007), Mészarós (2008). La Educación Rural para Jóvenes y 

Adultos y la Educación Rural son fenómenos importantes en la lucha de clases, se construyeron junto a la lucha 

por la tierra como caminos alternativos al modelo tradicional de educación rural. La producción de conocimiento 

sistematizado con las experiencias de EJA y educación de / en el ámbito del MST y otros movimientos sociales y 

entidades comprometidas con la educación humanizadora, posibilita la construcción de un nuevo paradigma 

educativo que valore la cultura campesina y sus saberes, y que posibilita una educación crítica donde el ser humano 

sea sujeto de transformación en la sociedad. 
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Palabras clave: Educación rural para jóvenes y adultos; Educación de / en el campo; MST. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste  artigo apresentamos uma reflexão da práxis entre o chão da escola do campo que 

atende a modalidade da educação de jovens e adultos - EJA assentados da reforma agrária e a 

reflexão histórica crítica do processo de exclusão vivida pelos(as) camponeses(as) ao longo da 

história do Brasil, que engajados nas lutas e nos movimentos sociais do campo no 

enfrentamento a toda forma de exploração e dominação do capitalismo que provoca segundo 

Freire (2019) um processo de desumanização, tendo assim que lutar pela sua “humanidade 

roubada”, nessa perspectiva, lutar também pelos direitos como a terra, trabalho, educação etc.  

Partimos do pressuposto de realidade objetiva, social e concreta, que é resultado da ação 

dos seres humanos e que somente será transformada pela ação dos seres humanos, assim se faz 

necessário que homens, mulheres, jovens, crianças e idosos (as) que são os(as) produtores(as) 

da realidade se organizem para sua transformação, pois está é a tarefa histórica e revolucionária 

dos(as) trabalhadores (as) (FREIRE, 2019) 

Ao dedicarmos a compreender o fenômeno da educação de jovens e adultos camponeses 

(as) e a educação do/no campo, olhar a realidade vivada pelo Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra – MST na sua luta pela terra, mas também pela reforma agrária popular, pela 

educação do/no campo, pela agroecologia e por todas as frentes de luta. A educação aqui toma 

destaque, pois o campo da pesquisa está voltada para a educação de jovens camponeses(as) e a 

educação do/no campo. 

Esses dois fenômenos da realidade brasileira tem causado desconfortos políticos na 

sociedade capitalista, isso nos provoca questionamentos como o por que a educação do campo 

e a EJA causa desconfortos políticos? Por que a educação do campo incomoda e causa debates 

sobre suas significações? Por que as escolas do/no campo são ameaçadas constantemente para 

serem fechadas? Por que não se concretiza a política pública que realmente atenda a demanda 

e acabe com o analfabetismo no campo e na cidade? Nesse movimento concreto da realidade 

buscamos compreender o significado histórico da emergência da educação do campo e da EJA 

no contexto da educação brasileira, da luta dos(as) trabalhadores(as), dos movimentos sociais 

por uma educação emancipatória que possibilite a superação do sistema capitalista.  
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Parafraseando Caldart (2009) estamos vivendo tempos de urgências: densas e radicais, 

a vida está no meio de um jogo político, de um lado o vírus covid-19 está a cada dia levando 

pessoas e de outro os políticos retiram direitos das pessoas, ou seja, quem está perdendo nesse 

meio são, trabalhadores(as), pobres, desempregados, idosos(as), homens, mulheres, jovens, 

crianças que perdem vidas e direitos. Estamos fazendo esse debate também para demonstrar 

que não estamos calados e mesmo isolados precisamos gritar de todas as formas para salvar 

vidas e não deixar que retirem nossos direitos duramente conquistados, mas que garantam 

comida no prato das famílias e vacina no braço da população brasileira.  

Assim, propomos está discussão da educação do campo e da EJA, pois vivemos um 

momento de urgências e de crise global na saúde, na economia, no meio ambiente, do 

capitalismo em si, sendo necessário realizar uma análise objetiva com balanço que proporcione 

na compreensão e reorganização da nossa atuação política diante desse cenário.  

Desenvolvemos este texto com uma metodologia que possibilitou a interpretação do 

percurso histórico da educação do campo e a construção da EJA do campo vinculada ao MST, 

orientando – nos por pressupostos teóricos marxistas para compreender o movimento dialético 

e as contradições da realidade pesquisada, e agirmos diante da realidade para poder transforma-

la. Na interpretação epistemológica, sustentamos - nos em estudiosos do Materialismo 

Histórico-Dialético para realizarmos uma leitura rigorosa da realidade para a sua 

transformação.  

Propomos trabalhar a educação do campo e a educação de jovens e adultos entendendo 

que esses dois fenômenos tem raízes históricas profundas que compõe uma síntese de múltiplas 

determinações da sociedade e os caminhos para a construção de ambos fazem parte da luta 

dos(as) trabalhadores(as) excluídos(as), oprimidos(as), mas que encaram sua tarefa histórica de 

transformar o mundo com firmeza e mostrando como Paulo  Freire nos ensina, que a existência 

humana não pode ser mudada, é preciso dizer as palavras verdadeiras, pois “existir, 

humanamente, é pronunciar o mundo, é modifica-lo” (FREIRE, 2019, p. 108).  

Assim, se faz necessário uma educação libertadora capaz de transformar os(as) 

trabalhadores(as) em agentes políticos que usam a palavra para transformação, portanto a 

educação deve andar de mãos dadas com a luta pela transformação social (MÉSZÁROS, 2008). 

 

2 CAMINHOS ALTERNATIVOS: A ESCOLA EM MOVIMENTO  
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Carregamos marcas históricas de povo lutador, passamos pela colonização enfrentando 

o homem branco/europeu arrogante e carregado de ambição, que submeteram os povos 

indígenas a condição de desumanidade, sendo parte significativa dizimados por não aceitaram 

a catequização e sua exploração a qual foram submetidos, negros(as) africanos(as) 

traficados(as) para escravização. A resistência é constante desde a colonização, índios(as) 

refugiados(as), quilombos foram criados, messiânicos anunciavam a salvação, ligas 

camponesas, sindicatos, igrejas, movimentos sociais, resistência ativa em tempos de negação, 

para enfrentar um inimigo que parece invisível, mas ao mesmo tempo tão grande, forte e cheio 

de poder.  

Caminhos alternativos foram sendo criados nesse processo histórico, a escola foi se 

constituindo como conquista, muitas vezes se movimentando para atender a sociedade que 

estava no poder, as contradições aparecem, os(as) trabalhadores(as) que movem a história 

sentem na pele a exploração, se organizam e lutam pela sua libertação.  

No movimento real da luta, destacamos a luta do MST que inicia a luta pela terra no 

início da década de 80, e junto com a luta pela terra vem a luta pela educação para os acampados 

e assentados da reforma agrária. Nesse movimento acompanhamos a construção de um 

movimento de uma nova epistemologia de educação se configurando. Questionamentos são 

construídos como: que escola e que educação queremos? E no seio da luta pela terra nascem as 

escolas nos acampamentos para atender as crianças que iam junto com suas famílias para a luta, 

além das escolas os sem terra foram “desenvolvendo procedimentos indispensáveis para a 

qualificação da luta. Entre esses procedimentos destaca-se a criação de setores preocupados 

com a formação política, educação produção, administração, comunicação” (TEIXEIRA, 2007, 

p.47). Observamos através dos cadernos de educação do MST que existe uma preocupação com 

a questão da educação, e com esse movimento foi se construindo a afirmação que não queriam 

simplesmente a escolinha rural que existia no país, mas sim uma educação do e no campo, 

compreendendo que “a educação pode ser uma das alternativas pela qual o ser humano pode 

conquistar a sua condição de cidadão” (TEIXEIRA, 2007, p.85). A educação do/no campo se 

finca como uma alternativa a educação que existia e se consolida na luta dos movimentos 

sociais do campo com diretrizes próprias promovendo reflexões importantes. De acordo com o 

caderno de educação nº14 que reúne documentos históricos do setor de educação do MST 
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produzidos entre 1987 a 2015, publicado em 2017, está explícito no documento do 1° seminário 

nacional de educação em assentamentos realizado em São Mateus/ES entre 27 a 30 de julho de 

1987 afirma que: 

 

Em vários estados já havia uma reflexão sobre a importância do trabalho de educação 

e uma percepção clara de como os objetivos, métodos e programas da escola oficial 

entram frontalmente em choque com o que pretendemos. E em alguns já havia 

experiências de educação alternativa (MST, 2017, p. 9).  

 

Percebemos que nesse primeiro encontro existia uma tentativa de construir uma 

proposta de uma educação “nova”, e a troca de experiência entre os estados que participaram 

foi fundamental para a sistematização da educação alternativa que estavam sendo praticada em 

alguns estados. Um ponto chave desse encontro através da socialização foi a conclusão de “que 

a nossa luta não é por escola, mas por educação” (MST, 2017, p.10), evidenciando assim, que 

existe uma diferença entre a escola tradicional e a educação que pretendia-se.  

Nesse período havia o entendimento que a escola tradicional tinha o objetivo de “manter 

no poder as classes dominantes, conservando a ordem atual da sociedade” (MST, 2017, p.10), 

e que a educação popular visava: 

 

Transformar a realidade social, não através do convencimento ou da imposição das 

ideias, mas despertando a consciência, partindo do concreto, da experiência, da 

prática, dos conhecimentos existentes, aprofundando esses conhecimentos, vendo as 

causas, analisando, para voltar sempre à prática, às tarefas e aos compromissos. A 

educação popular quer promover a consciência de classe, a organização e a 

capacitação dos trabalhadores para transformar a realidade... (MST, 2017, p.10).  
 

Nesse sentido, Mészarós (2008) faz uma reflexão sobre a educação libertadora na 

perspectiva da transformação, afirma que  

 

Já a educação libertadora teria como função transformar o trabalhador em um agente 

político, que pensa que age, e que usa a palavra como arma para transformar o mundo. 

(...) uma educação para além do capital deve, portanto, andar de mãos dadas com a 

luta por uma transformação radical do atual modelo econômico e político 

hegemônico. (MÉSZAROS,2008, p. 12) 
 

O compromisso firmado pelos(as) educadores(as) mostra a valoração da cultura do povo 

trabalhador, dos valores, da consciência de classe e da transformação da sociedade, um ponto 

deste documento destaca que “em vez de valorizar a acomodação, a competição, o 
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individualismo, a educação popular valoriza a participação, a cooperação, a solidariedade, a 

criatividade, o pensamento crítico, a auto capacitação” (MST, 2017, p.10). A educação é 

encarada como uma tarefa tão importante quanto a luta pela terra, a terra conquistada garante a 

comida, alimento saudável, renda, trabalho, moradia, etc. a educação conquistada garante 

conhecimento das letras e do mundo, é o alimento da mente que proporciona conhecer, 

questionar, interpretar e mudar a realidade. Quando se conquista a terra e a educação é a certeza 

de transformação na vida das pessoas, mas também do território, da elevação do nível cultural, 

da participação coletiva nos encaminhamentos e nas decisões coletivas da comunidade.  

A partir de 1988 foi criado o setor de educação em vários estados, inicia-se assim, 

discussões para colocar em prática a proposta de educação do MST. Nesse momento haviam 

perguntas fundamentais para pensar a proposta de educação do movimento como 

 

Que tipo de pessoa queremos formar para os nossos quadros? Que objetivos 

específicos a escola tem nessa formação? Quais os principais princípios e orientações 

metodológicas para os professores de assentamentos? Que tipo de professor é 

necessário para esse tipo de escola? Como deve ser a relação com o estado? E com 

outras entidades? (MST, 2017, p.16).  

 

Esses questionamentos evidencia que vai surgir um novo conceito de educação, anuncia 

um projeto de educação com princípios e valores que atende a classe trabalhadora, não só para 

aprenderem ser mão de obra, obedecer ou repetir valores capitalistas, mas uma educação 

emancipadora, que seja capaz de construir cidadãos(ãs) críticos(as), que questionam, que sejam 

ativos(as) e participativos(as) na transformação social.  

 

3 A EJA NO MOVIMENTO E EM MOVIMENTO 

 

 Iniciamos este texto com a reflexão do MST em que a tarefa da EJA é de todo 

movimento nos diversos setores e frentes. Esse compromisso com a EJA é fundamental para 

compreender que todo sem terra precisa saber ler, escrever e interpretar, e assim lutar com mais 

convicção e conhecimento para a sua libertação. De acordo com a proposta de alfabetização de 

jovens e adultos do MST, organizada em 1994: 

 

Sem terra alfabetizado é alguém que escreve bilhete, que lê o jornal e os documentos 

do MST, que decifra e preenche questionário, que conhece a história da terra e da luta 

pela terra, que tem gosto em ler livros e busca conhecimento técnico, sabe falar em 
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público e, além disso, que sente o coração bater mais forte por causa da mística e 

continua a sonhar e a construir uma sociedade sem exploradores e explorados” (MST, 

2017, p.16). 
 

 Diante da luta pela terra e pela reforma agrária, a educação de jovens e adultos brota 

como uma necessidade emergente. De acordo com o caderno de educação n° 03 de 1994, 

sentimos que os(as) trabalhadores(as) também tem fome de aprender ler, escrever, fazer conta, 

se apropriar da arte de falar, coisas essas que até então a sociedade lhes negou. Assim,  

 
Superar o analfabetismo na base do MST tornou-se um desafio para a organização. 

Tornou-se um dever para todos os Sem Terra assentados e acampados. Precisamos 

dominar o conhecimento para fazer avançar a luta pela terra e pela produção. 

Precisamos dominar o conhecimento que foi forjado ao longo dos anos, por todos os 

homens e mulheres que nos antecederam e que é patrimônio de todos e não apenas 

dos “comedores” de livros, privilegiados, que não foram expulsos da escola por esta 

sociedade excludente” (MST, 1994, p.05). 

  

 Partindo do entendimento do MST que a luta é uma escola, a vida é uma escola, e que 

é necessário ocupar o “latifúndio” do código da linguagem, do conhecimento, que é preciso 

cortar as cercas da escola e ter a coragem de se alfabetizar, de estudar.  

 Para o MST a alfabetização de jovens e adultos também é  

 

Trabalho político-ideológico na medida em que reaviva a memória subversiva do 

povo, ao recordar as lutas dos trabalhadores. Na medida em que ajuda os trabalhadores 

a entender o funcionamento da sociedade atual e revela aos trabalhadores que são eles 

os forjadores de todo capital e de como são roubados do fruto de seu trabalho. Na 

medida em que se aprofunda um projeto popular democrático de reconstrução da vida. 

Na medida e que se situa a luta pela terra e a reforma agrária no processo histórico e 

revela aos trabalhadores que eles são os forjadores da transformação (MST, 1994, p. 

09). 

  

 Nesse processo de formação político, ideológico, de conscientização para que os(as) 

trabalhadores(as) se reconheçam como classe trabalhadora explorada e oprimida, e que tem a 

tarefa histórica de transformar a realidade, sendo assim os forjadores da transformação. Assim 

como Freire afirma que “transforma a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos 

homens” (FREIRE, 2019, p. 51), completo, é tarefa da classe trabalhadora, homens e mulheres. 

 

Ao fazer-se opressora, a realidade implica a existência dos que oprimem e dos que 

são oprimidos. Estes, a quem cabe realmente lutar por sua libertação juntamente com 

os que com eles em verdade se solidarizam, precisam ganhar a consciência crítica da 

opressão, na práxis dessa busca. Este é um dos problemas mais graves que se põem a 

libertação. É que a realidade opressora, ao constituir-se como um quase mecanismo 
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de absorção dos que nela se encontram, funcionam como uma força de imersão das 

consciências (FREIRE, 2019, p. 51).  

 

 A EJA aparece como uma necessidade dentro dos acampamentos e assentamentos, e ela 

vai ganhando espaço diante da demanda por uma participação mais qualificada na luta, além de 

também ser um espaço de formação de consciência, e nesse movimento vamos percebendo a 

práxis reflexão-ação-reflexão dos(as) trabalhadores(as) para transformar a realidade. Freire nos 

ensina que sem a práxis “é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos” 

(FREIRE, 2019, p. 52).  

 Em 1998, educadores(as) de jovens e adultos das áreas de reforma agrária do Brasil, 

reunidos no I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras de Jovens e Adultos da Reforma 

Agrária (Eneja) escreveram uma carta compromisso das Educadoras e Educadores de Jovens e 

Adultos do MST em que assumiram o compromisso de acabar com o analfabetismo nos 

acampamentos e assentamentos de reforma agrária. Isso mostra a indignação diante do alto 

nível de analfabetismo que existe no campo, indignação é um dos valores que os(as) 

trabalhadores(as) tem diante de situações de exclusão da condição de cidadão e da dignidade. 

De acordo com a carta, naquele período: 

 

O Brasil tem mais de 20 milhões de pessoas analfabetas com mais de 15 anos. 

Denunciamos essa situação a partir da Pesquisa Nacional por Amostragem da 

Situação Educacional dos Assentamentos de reforma Agrária e da I Censo da Reforma 

Agrária em que o índice de analfabetismo nos assentamentos é de 43%, chegando em 

alguns estados a 70%. Esses realidade mostra a urgência da educação desses jovens e 

adultos para o desenvolvimento social e econômico dos assentamentos (MST, 2017, 

p.61). 

  

Assim, o compromisso firmado é alfabetizar todos os jovens e adultos nas áreas de 

Reforma Agrária, para que seja possível construir um país justo e digno, em que todos(as) 

tenham os direitos garantidos, seja o direito a terra, a moradia, a educação, a saúde etc. e assim, 

construirmos assentamentos como territórios livres do analfabetismo, para isso é preciso como 

afirma o MST (2017) romper as cercas do latifúndio, do capital e do analfabetismo.  

Percebemos na luta do MST que a educação é um fator importante, que existe muita 

luta para sua conquista, o processo histórico de negação é longo, mas com organização o 

movimento foi construindo caminhos alternativos para a educação nos acampamentos e 

assentamentos. A Educação de Jovens e Adultos através da educação popular em movimento 

popular como o MST foi construindo um importante espaço de garantia de direito ao 
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conhecimentos das letras, mas também a oportunidade dos(as) trabalhadores(as)s lerem o 

mundo a agir nele para conquistar seus direitos,  e a educação para além de ser uma alternativa 

se constituiu como um conceito para a classe trabalhadora do campo como um fenômeno que 

possibilita a compreensão e a valorização da cultura camponesa, seus valores, suas práticas, 

saberes construídos historicamente.  

 

4 A EDUCAÇÃO DO CAMPO: A CONSOLIDAÇÃO DE UM FENÔMENO  

 

A educação do campo é um fenômeno importante no cenário brasileiro que tem 

posicionamentos, práticas e teorias que embasam a sua existência. Segundo Caldart (2009), isso 

tem provocado desconforto em segmentos políticos diferentes, causando ataques e fechamentos 

de escolas do campo.  

Entretanto, nem sempre foi assim, para construir a educação do campo que existe hoje 

em nosso país houve um processo e práxis que tem como sujeitos os movimentos sociais do 

campo, universidades parceiras, UNESCO entre outros. Devemos ter nítido também todo 

processo histórico de negação que os(as) trabalhadores(as) tiveram, e que somente a partir da 

luta que conquistamos nossos direitos. No manifesto das educadoras e educadores da reforma 

agrária ao povo brasileiro realizado escrito durante o 1° Encontro Nacional de Educadoras e 

Educadores da reforma Agrária realizado em Brasília no ano de 1997, destaca 14 pontos de 

manifestação, percebemos o compromisso do movimento com a educação, a indignação diante 

das injustiças, a compreensão que a educação é fundamental no processo de transformação, que 

é necessário garantir escola pública, gratuita e de qualidade para todos(as) desde as educação 

infantil até a universidade, considera também que é necessário acabar com o analfabetismo, 

sendo este um dever do estado, mas que o movimente se compromete com esse trabalho, pois 

entende a importância da formação para os(as) trabalhadores(as). Além disso, afirma que é 

necessário: 

 

Trabalharmos por uma identidade própria das escolas do meio rural, com um projeto 

político-pedagógico que fortaleça novas formas de desenvolvimento no campo, 

baseado na justiça social, na cooperação agrícola, no respeito ao meio ambiente e na 

valorização da cultura camponesa. (MST, 2017, p. 44) 
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Nesse momento ainda não havia construído o conceito da educação do/no campo, mas 

já anunciava a necessidade de uma identidade própria para as escolas do meio rural. A carta 

finaliza conclamando todas as pessoas e organizações para que juntos possam fazer uma nova 

educação em nosso país, uma educação para a nova sociedade que queremos construir. Isso 

também aparece na linhas de ação escritas a partir das propostas aprovadas na reunião do 

coletivo nacional do setor de educação em 1997 como proposta de realização de um seminário 

de sobre educação (escolar) no meio rural, com objetivo de realizar socialização de práticas e 

concepções entre os movimentos sociais e entidade que trabalham com educação no meio rural 

além de discutir a “importância política e pedagógica de garantir escolas do meio rural, ligada 

a um novo projeto de desenvolvimento para o campo” (MST, 2017, p. 52). 

A partir daí inicia-se processos de debates e reflexões sobre a educação básica do campo, 

no movimento ainda não havia o uso da expressão de educação básica, nem educação básico 

do campo, mas afirma que sua concepção de escola e de educação afirmando que “educação 

não é sinônimo de escola” (MST, 2017, p. 55), pois educação é muito mais ampla “diz respeito 

a complexidade do processo de formação humana, que tem nas práticas sociais o principal 

ambiente de aprendizados significativos” (MST, 2017, p. 55), compreendendo assim, a 

participação no movimento social como o caso do MST é um processo educativo, sendo o MST 

uma grande escola. Entretanto a escolarização é fundamental, é direito de todos(as), e o MST 

sempre lutou por ela. A proposta de educação do MST é elaborada em torno de princípios e 

valores.  

Seguindo e construindo caminho da educação do campo com princípios pedagógicos 

filosóficos, com valores, práticas e com a pedagogia do Movimento, onde de acordo com 

documento do MST elaborado em junho de 2008 que compõe o caderno de educação número 

14, a Pedagogia do Movimento “diz respeito aos processos de formação do sujeito Sem Terra 

na materialidade da luta e da organização do MST, mas inserido nos processos sociais amplos 

e que visam a transformação da sociedade capitalista” (MST, 2017, p. 152). Nesse longo 

processo de lutas, conquistas, desafios, debates, reflexões, práticas, práxis, caminhos trilhados, 

caminhas, marchas, construções, continuamos construindo conhecimento, educação 

libertadora, e emancipadora.  

Em 2014 o MST comemorou 30 anos, e em outubro do mesmo ano o setor de educação 

realizou o seminário nacional de educação de jovens e adultos da reforma agrária em 
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Maceió/AL, em novembro elabora um roteiro para discussão coletiva fazendo um balanço 

projetivo do MST e da educação, no primeiro tem desafios importante como  

 

Continuar combatendo o analfabetismo além dos nossos territórios porque 

compreendemos que está é uma necessidade do povo brasileiro, e ao mesmo tempo 

que devemos ter a clareza da necessidade de buscar apoio nos demais setores da classe 

trabalhadora para massificar a alfabetização” (MST, 2017, p. 184). 

 

 O segundo apresenta pontos importantes para reflexão acerca da educação que o MST 

propõe como lutar pela universalização do acesso à escola pública de qualidade social, além de 

apresentar pontos importantes para compreender os desafios do momento atual, colocando 

como grande desafio a hegemonia ideológica do capital e o outro é o enfrentamento à política 

educacional dominante comandada pelos interesses do capital.  

O MST tem a leitura que:  

 

A política educacional atual torna muito mais difícil fazer o enfrentamento à 

pedagogia do capital em nossas práticas educativas porque tira a autonomia das 

escolas, porque legitima a atuação das empresas no sistema educacional, ao mesmo 

tempo que precariza o sistema público (MST, 2017, p.187). 

 

 Diante da realidade vivenciada no sistema capitalista de exploração, apropriação, 

exclusão, os educadores(as) da reforma agrária escrevem um manifesto durante o II Encontro 

Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária – II ENERA realizado em setembro 

de 2015, na cidade Luziânia-GO, manifestando o compromisso de luta e construção de uma 

nova sociedade onde a educação seja uma valorizada a o país seja livre do analfabetismo.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Aprendemos com Freire que a tarefa histórica dos(as) trabalhadores(as) é transformar a 

realidade, para isso sua organização é necessária, e os movimentos sociais são fundamentais na 

luta de classe, pois coletivamente os seres humanos são capazes de agir e refletir sobre a ação, 

desenvolvendo a práxis e produzindo conhecimento.  

 Nesse movimento de trabalhadores(as) organizados(as), no primeiro momento na luta 

pela terra, e a partir da necessidade na luta por educação, por produção, por saúde foi 

movimentando e aglutinando forças, construindo caminhos alternativos na educação para 
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possibilitar o acesso a uma educação que valoriza a cultura e o conhecimento dos povos do 

campo.  

 Concluímos que a Educação de Jovens e Adultos nos acampamentos e assentamentos 

aparece como uma necessidade diante de uma realidade de analfabetismo, que dificultava a 

participação das pessoas por não conseguirem anotar os encaminhamentos da reuniões, não ler 

o jornal ou assinar um projeto no assentamento. Sendo assim, a EJA se constitui na 

possibilidade das pessoas assinar o nome, mas também como uma ferramenta de formação de 

consciência, de luta e transformação.  

 A Educação do/no campo se desenvolve com um processo alternativo a educação 

tradicional rural, e se constitui um fenômeno enquanto educação transformadora. A proposta 

de educação do MST é decorrente de um processo histórico de lutas e do conhecimento de 

outras histórias e lutas revolucionárias que conquistou espaço importante na campo, nas escolas 

e nas universidades, isso através da ação do MST, com outros movimentos sociais e entidades 

parceiras que contribuíram na conquista das diretrizes, programas e currículo do campo. 

Firmamos esse processo de conquista, pois se faz necessário registrar o batismo, visto que a 

direita apropriadora já faz uso desse conceito, mas descaracterizando as concepções e os valores 

da educação do/no campo desenvolvida pelos movimentos sociais do campo.   
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Resumo 

Relatamos as principais atividades realizadas em um programa de extensão que teve o principal intuito de mapear 

e promover a educação do campo em municípios do Triângulo Mineiro. As atividades foram realizadas no formato 

do trabalho remoto, com diálogos virtuais, organização de eventos, grupo de estudo e participação em atividades 

regionais e nacionais em defesa da escola do campo. A dimensão investigativa do programa nos permitiu 

identificar que a maioria das escolas do campo dos municípios de Uberaba, Campo Florido e Veríssimo está 

paralisada, no entanto, pouca ou nenhuma informação ainda foi encontrada sobre tais escolas, indicando a 

necessidade de um trabalho de campo junto às comunidades. As atividades virtuais abertas a público diverso 

debateram temáticas que consideramos essenciais para a compreensão e articulação comunitária para a defesa do 

direito à educação do campo. Entendemos que a universidade, por suas vias de ensino, pesquisa e extensão, deve 

ter compromisso e responsabilidade social em relação a questão agrária e à educação do campo, sendo essas 

temáticas urgentes para o enfrentamento dos ataques aos direitos dos trabalhadores do campo.  

Palavras-Chave: Escola do Campo; Direitos; Triângulo Mineiro; Universidade e trabalho remoto.  

 

 
Resumen 

Reportamos las principales actividades realizadas en un programa de extensión que tuvo como objetivo principal 

el mapeo y promoción de la educación rural en los municipios del Triângulo Mineiro. Las actividades se realizaron 

en forma de trabajo a distancia, con diálogos virtuales, organización de eventos, grupos de estudio y participación 

en actividades regionales y nacionales en defensa de la escuela rural. La dimensión investigativa del programa 

permitió identificar que la mayoría de las escuelas rurales de los municipios de Uberaba, Campo Florido y 

Veríssimo se encuentran paralizadas, sin embargo, aún se ha encontrado poca o ninguna información sobre dichas 

escuelas, lo que indica la necesidad de un trabajo de campo en conjunto con las comunidades. Las actividades 

virtuales abiertas a un público diverso debatieron temas que consideramos fundamentales para la comprensión y 

articulación comunitaria para la defensa del derecho a la educación en el campo. Entendemos que la universidad, 

a través de sus vías de docencia, investigación y extensión, debe tener compromiso y responsabilidad social en 

relación con el tema agrario y la educación rural, y estos temas son urgentes para enfrentar los ataques a los 

derechos de los trabajadores rurales. 

Palabras Clave: Escuela rural; Derechos; Triângulo Mineiro; Universidad y trabajo remoto.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

CONTEXTO: 

 

Relatamos atividades do programa de extensão “A escola do campo - direito nosso, 

dever do estado!: Mapeando e construindo a educação do campo em municípios do triângulo 

mineiro” realizadas no ano de 2020. Está vinculado a Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM), ao curso de Licenciatura em Educação do Campo (Lecampo).  A equipe do 

programa foi composta por estudantes e professores da Lecampo/UFTM e um estudante do 

Serviço Social.  

Reconfiguramos nossas ações ao plano atividades remotas. Assim, de início tínhamos 

três ações: 1) mapear a situação de escolas do campo nos 3 municípios; 2) planejar e 

desenvolver ações educativas para a comunidade do Assentamento Nova Santo Inácio 

Ranchinho e 3) realizar o III Seminário Regional de Educação do Campo. A ação no 

assentamento foi substituída por diálogos e eventos virtuais para público ampliado; o seminário 

foi substituído pela participação na Jornada Virtual de Formação de Educadores do Campo da 

Lecampo/UFTM; a identificação da situação das escolas do campo  foi contemplada, visando 

conhecimentos que contribuíssem para o trabalho junto à comunidade pelo direito à educação 

do campo e no campo.  

Na prática os objetivos específicos foram: realizar aproximação com os órgãos 

municipais e estaduais, vinculados as escolas do campo destes municípios (parcialmente, 

devido à pandemia); fomentar a organização comunitária em defesa do direito à escola e à 

educação do campo; fortalecer a perspectiva da gestão democrática como forma de organização 

didático-pedagógica, enfatizando o constante diálogo e participação comunitária; o 

planejamento e construção de canais nas redes sociais (Facebook, Instagram, Canal do 

Youtube) para realização de atividades educativas e divulgação de conteúdos vinculados à 

educação do campo no contexto da pandemia.  

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:  
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A multidisciplinaridade foi predominante ao longo do ano e ampliamos os espaços e 

ações inicialmente previsto, apesar do contexto pandêmico 

Assim, integramos ao grupo de estudos do Núcleo de Estudos Territoriais e Agrários 

(NaTERRA) e as atividades do Programa de Extensão Fortalecendo a Agricultura Camponesa 

em Uberaba (FACU), espaços compostos por profissionais da área de geografia agrária, serviço 

social, educação, membros de movimentos sociais com atuação diversa. O que decorreu a 

organização da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária (JURA/UFTM). A 

temática do grupo nos levou a também participar de espaços externos de formação e 

organização em defesa da Educação do Campo junto ao Fórum Nacional de Educação do 

Campo (FONEC) e a Rede Mineira de Educação do Campo. Interagimos e produzimos 

discussões com professores da educação básica de diferentes áreas do conhecimento, 

dialogamos com o Conselho Tutelar de Uberaba frente as ameaças que as famílias estavam 

recebendo em relação ao não cumprimento das atividades remotas das escolas. Ações estas que 

foram desdobramentos das questões que apareceram ao longo do ano.  

Realizamos na integra a primeira ação proposta, que constituiu no levantamento 

sistemático quantitativo e situação das escolas do campo nos 3 municípios. Constatamos que a 

maioria das escolas do campo existentes nesses municípios estão paralisadas, o que na prática 

significa que estão fechadas.  As informações sobre a situação das escolas são bastante escassas 

o que torna a aproximação com a realidade um grande desafio, como por exemplo os dados 

oficiais disponíveis nas plataformas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) sobre censo escolar não retratarem as contradições e realidade da educação do campo. 

Há muito o que se investigar em relação a garantia de condições de permanência dos estudantes, 

concepção e qualidade de educação serão necessárias saídas de campo futuras e  mesmo o 

necessário resgate da história das escolas do campo identificadas como paralisadas. Este 

mapeamento resultou na elaboração de um relatório parcial apresentado no IX Simpósio Sobre 

Reforma Agrária e Questões Rurais, e uma série de apontamentos para investigações futuras. 

Com relação as atividades formativas, desenvolvemos três atividades on-line autônomas 

do programa. Sendo duas atividades no formato de Diálogos Virtuais pelo Canal do Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UC1FHSO68U9DyasonEixeD7w), uma abordando a 

desigualdade social e a educação no contexto da pandemia e a outra divulgando os resultados 

da primeira ação do programa. A terceira atividade foi uma Roda de Conversa com professores 
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da educação básica, estudantes e seus pais pela plataforma do google meet para falar da 

educação na pandemia. Esse movimento nos levou a produção de notas públicas, nos 

posicionando sobre a realidade da educação em tempos de pandemia: 1) Nota pública sobre a 

educação do campo em tempos de pandemia: Uberaba 2) Nota pública sobre o ensino remoto, 

a busca ativa nas escolas estaduais de Minas Gerais e a atuação do conselho tutelar de Uberaba. 

Na I Jornada Virtual de Formação de Educadores do Campo da Lecampo/UFTM 

propusemos o debate “A educação do campo e a escola do campo: análises, práticas e 

proposições” cujo público-alvo englobou estudantes da Licenciatura em Educação do Campo 

da UFTM e externos e demais interessados na temática. Os eixos abordados em cada um dos 

quatro diálogos virtuais foram os seguintes: A Educação do Campo e a Educação Popular; O 

fechamento de escola do campo em Minas Gerais; A Educação do Campo e a Agroecologia e, 

A compreensão sobre o contexto de financiamento das escolas do campo e sua construção 

Apesar de reconhecermos as limitações do trabalho remoto, podemos produzir 

conhecimentos sobre a realidade de escolas do campo dos municípios, foco do programa. 

Obtivemos considerável participação em nossas atividades virtuais abertas: roda de conversa e 

diálogos. Mapeamos a situação da educação nos municípios no contexto da pandemia e 

estimulamos o debate junto às comunidades sobre essa temática. Depois elaboramos um abaixo 

assinado e colhemos de assinaturas contra a abertura das escolas e o retorno das aulas 

presenciais, a partir de posicionamento do Conselho Tutelar de Uberaba. 

Enfrentamos os desafios junto à comunidade externa, principalmente os trabalhadores 

do campo, com acesso às tecnologias e à internet, o impacto da pandemia na comunidade do 

assentamento inviabilizou maior participação dos membros que atuariam no programa, como 

havia sido construído no ano anterior. Além do problema relacionado a restrição dos recursos 

tecnológicos, tanto para estudantes, quanto docentes da educação básica, temos a sobrecarga de 

trabalho dos professores da educação básica, com implicações na saúde, que inviabilizaram 

algumas de nossas ações virtuais.  

 

CONCLUSÕES 

 

A situação das escolas do campo nos três municípios é complexa do que pensávamos, 

pois envolve uma relação histórica dos municípios com o campo e a educação dos sujeitos, 

720 



 
 

 

sobre como as informações são invisibilizadas num processo histórico que é de nosso país. A 

exemplo, ao buscar alguns endereços das escolas do campo ou mesmo coordenadas rurais, estes 

não foram localizados on-line. Isso também índica as transformações ocorridas no campo e que 

muitas das vezes não são registradas, apenas uma pesquisa de campo e com a busca da história 

local junto à comunidade para podermos compreender a dinâmica do território e suas escolas.  

Compreendemos que os dados oficiais provenientes do INEP/MEC não são suficientes 

para compreender a real situação da educação do campo, sendo necessário trabalho de campo. 

Há necessidade de aprofundamento sobre a questão do financiamento da educação básica, 

sendo essa uma de fundamental importância para a luta em defesa das escolas do campo. O que 

abarca a relevância de ampliar a discussão das questões gerais da realidade do campo, da 

educação do campo no curso de licenciatura em Educação do Campo, visto que há uma 

tendência de focar na especificidade da área de conhecimento do ensino de matemática e de 

ciências, ficando muito no campo da didática e do conteúdo científico. 

Percebemos que não houve o reconhecimento e aprofundamento, dos governos 

municipal e estadual quanto as especificidades da realidade do campo e sua educação antes 

mesmo da pandemia, o que permaneceu. Por fim, a questão agrária e a situação da educação do 

campo não são temáticas muito presentes na formação profissional do assistente social, e 

considerando a realidade do país são fundamentais para essa formação. 

As ações do programa terão desdobramentos para a organização comunitária, acesso de 

política pública educacional e desenvolvimento de pesquisa sobre práticas de educação do 

campo. Sendo que podemos ver a relevância de programas de extensão para promover a 

articulação e o aprofundamento sobre a realidade da educação do campo no território do 

triângulo mineiro.  
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Resumo 

Pensar a educação do campo em tempos de pandemia, exige uma resignificação constante da prática docente. O 

presente estudo objetiva compreender quais as limitações e dificuldades no ensino remoto na educação do campo 

devido a pandemia de covid19. Para alcançar esse objetivo, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, no intuito de 

verificar o que a literatura científica publicada relata sobre essa perspectiva atual. O aporte teórico se sustenta em 

autores como: Silva; Santos; Lima (2020), Dantas; Trindade, (2020), Behar (2020), Souza (2020) entre outros. 

Nesse sentido, será abordado, neste texto, primeiramente o panorama educacional na pandemia além da educação 

do campo em tempos de pandemia. O ensino remoto é uma estratégia eficaz de ensino durante a crise pandêmica, 

mas as desigualdades sociais e a precariedade relegada as zonas rurais afastadas dos grandes centros 

impossibilitam a igualdade de ensino da população. 

 

Palavras-Chave: Ensino Remoto; Educação do Campo; Aprendizagem. 

 

 
Resumen 

Pensar en la educación rural en tiempos de pandemia exige un replanteamiento constante de la práctica docente. 

Este estudio tiene como objetivo comprender las limitaciones y dificultades de la enseñanza a distancia en la 

educación rural debido a la pandemia de covid19. Para lograr este objetivo, se realizó una investigación 

bibliográfica, con el fin de verificar lo que informa la literatura científica publicada sobre esta perspectiva actual. 

El aporte teórico es apoyado por autores como: Silva; Santos; Lima (2020), Dantas; Trindade (2020), Behar (2020), 

Souza (2020) entre otros. En este sentido, este texto abordará primero el panorama educativo en la pandemia, 

además de la educación rural en tiempos de pandemia. La teleeducación es una estrategia de enseñanza eficaz 

durante la crisis pandémica, pero las desigualdades sociales y la precariedad relegada a las zonas rurales alejadas 

de las grandes ciudades imposibilitan que la población tenga una educación equitativa. 

 

Palabras clave: Aprendizaje a distancia; Educación rural; Aprendiendo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema educacional vem se transformando ao longo do tempo com mudanças que 

variam de acordo com os estímulos que ocorrem no âmbito socioeconômico, político e 

científico, de modo geral o desenvolvimento das tecnologias tem sido o grande responsável por 

mudanças metodológicas, logísticas e pedagógicas que se atualizam e modificam paradigmas 

estabelecidos previamente, no entanto, nem todos os estímulos advém de projetos e políticas 

públicas pensadas para um determinado fim, mas também de adversidades que surgem e alteram 

o funcionamento da sociedade como um todo, à exemplo disso, as pandemias.  

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) que se alastrou pelo mundo no ano de 2020 

nos trouxe desafios em todas as áreas possíveis da vida em sociedade, levando estas a uma 

estagnação, com algumas exceções lógicas como para os setores da saúde e ciências 

farmacológicas, por exemplo, dentre estas a educação enquanto instituições de ensino regular 

se viu estagnar diante da impossibilidade de se estabelecer as atividades. Seguindo o cenário 

mundial, no Brasil 

 

O Ministério de Educação (MEC), através de Portarias (nº 343, de 17/03/2020; nº 345, 

de 19/03/2020; nº 473, de 12/05/2020 e nº 544, de 17/05/2020), impôs novo modelo 

de ensino baseado na Educação a Distância, conhecido como ensino remoto, aos 

sistemas de ensino dos estados e municípios para manter o vínculo dos alunos com a 

escola. (SILVA; SANTOS; LIMA, 2020, p. 42). 

 

Desse modo, desde que tal pandemia teve início, instituições de ensino no mundo se 

viram forçadas a pensar em contendas e estratagemas ao passo em que tinham de estabelecer 

meios de prover cientificidade e educação a seus alunos de forma segura, o método encontrado, 

baseia-se principalmente no ensino remoto a partir do uso de tecnologias de mídia dando início 

ao ensino remoto de forma integral. 

Podemos associar a usabilidade do ensino remoto baseado em aparatos tecnológicos 

com o Ensino a Distância (EaD) que faz uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) 

como veículo e ferramenta, assim, tal modalidade de ensino que se estabeleceu inicialmente 

para atender a cursos profissionalizantes, até instaurar-se como método muito utilizado em 

instituições de ensino superior, sua utilização de modo integral voltado para estudantes, 
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crianças e adolescentes, no entanto, abre espaço para questionamentos e análises de cunho 

pedagógico, social e econômico. 

Dentre alguns aspectos que demonstram os benefícios da utilização dos AVA enquanto 

produtividade pedagógica, cabe destacar o estímulo de aprendizagem colaborativa, assim como 

a democratização da informação, questão fundamental no cenário educacional do país, já que 

as plataformas gratuitas chegam a estudantes de regiões com estruturas patrimoniais precárias, 

ou regiões cuja geografia afere limitações de acessibilidade presenciais, no entanto, não 

podemos ignorar a realidade brasileira, onde diversos lares não possuem acesso ao essencial 

como saneamento básico, fazendo o acesso à internet e ensino remoto ser apenas uma projeção 

ideológica. 

O ensino remoto representa um meio de controlar danos e evitar prejuízos a educação 

dos estudantes, para tanto cabe averiguar os benefícios e as brechas que esse processo de ensino 

possui em razão da realidade política, social e econômica que o Brasil enfrenta desde sua 

fundação no que se refere a educação e acessibilidade. 

Ao pensarmos as dificuldades de ensino nas escolas rurais em tempos de pandemia, se 

faz necessário refletirmos sobre as condições de acesso a informação por parte dos alunos. Haja 

vista que o acesso a internet é quase inexistente nas realidades rurais, o processo de ensino se 

sustenta apenas nas apostilas, xérox e no próprio livro didático. Ao passo que compreendemos 

essa realidade, refletimos as dificuldades de se ensinar diante dessas realidades. E resignificar 

a prática docente passa a ser o grande desafio dos professores. 

Diante do exposto, o presente estudo objetiva compreender quais as limitações e 

dificuldades no ensino remoto na educação do campo devido a pandemia de covid19. Para 

alcançar esse objetivo, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, no intuito de verificar o que 

literatura científica publicada relata sobre essa perspectiva atual. Nesse sentido, será abordado, 

neste texto, primeiramente o panorama educacional na pandemia além da educação do campo 

em tempos de pandemia.  

 

2 O PANORAMA EDUCACIONAL NA PANDEMIA 

 

O cenário pandêmico vigente mostra que a normatividade das práticas de ensino no 

Brasil não oferece respaldo para atender situações atípicas, para tanto a educação deve ser 

725 



 
 

 

percebida como setor essencial que não pode ser negligenciada, uma vez que, se estímulos 

organizacionais tivessem demonstrado empenho constante em solucionar adversidades da crise 

educacional dispersa pelo país, a administração de práticas alternativas em momentos 

emergenciais seriam mais fluidas e com menos danos estruturais.  

Ao pensarmos o ensino remoto, se faz necessário entendermos o que caracteriza esse 

modelo de ensino. De acordo com Oliveira et al (2020, p.12) “o ensino remoto prioriza a 

mediação pedagógica por meio de tecnologias e plataformas digitais para apoiar os processos 

de ensino e aprendizagem em resposta à suspensões de aulas e atividades presencias em escolas 

e universidades”. Nessa mesma linha de compreensão, Behar (2020, p.1) aponta que “a 

presença física do professor e do aluno no espaço da sala de aula presencial é “substituída” por 

uma presença digital numa sala online, o que se chama de “presença social”.   

Estabelecer novas atitudes e planejamentos alternativos ao ensino padrão é mais que 

uma estratégia didática, mas um ato de transformação social que tem retorno direto quanto a 

sua produtividade e eficácia, mas requer análises e discussões para que se possa aperfeiçoar e 

manter a atualização contínua já que a educação é um processo vivo e dinâmico ininterrupto. 

Segundo Freire: 

 

A tarefa do ensinante, que é também aprendiz, sendo prazerosa é igualmente exigente. 

Exigente de seriedade, de preparo científico, de preparo físico, emocional, afetivo. É 

uma tarefa que requer de quem com ela se compromete um gosto especial de querer 

bem não só aos outros, mas ao próprio processo que ela implica. (FREIRE, 1997, p. 

8) 

 

Desse modo, é requerido que o docente esteja preparado para exercer o papel 

fundamental da educação, no entanto, a realidade da classe no país é de desvalorização e 

enfrentamento de realidades plurais que cada aluno traz consigo, além de fatores estruturais, 

regionais e geográficos que se intensificam ao desvelar sobre a desigualdade social, 

intensificada e desafiada ainda mais pela pandemia. 

A utilização de modelos semipresenciais de ensino ou EaD não é uma novidade no país, 

sendo uma prática utilizada com sucesso e eficiência, estudos de suas plataformas, seus 

benefícios e desafios estão sendo abordados na comunidade acadêmica em um volume 

considerável de artigos e teses, sendo esse um ponto favorável a respeito da aplicabilidade de 

ensino alternativo, assim: 
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[...] a preparação de um modelo virtual de ensino e aprendizagem deve ancorar-se 

num design instrucional/educacional centrado no desenvolvimento de competências 

e em princípios como o construtivismo, a autonomia e a interação [...] Percebemos 

então que o fazer pedagógico da educação a distância está alicerçado na comunicação 

bidirecional e construção conjunta do conhecimento. Consequentemente, o 

planejamento do ecossistema educativo se constitui em um dos elementos-chave para 

que as atividades de aprendizagem sejam bem estruturadas nos ambientes virtuais de 

aprendizagem [...] (DANTAS; TRINDADE, 2020, p. 11). 

 

A desigualdade social brasileira que sempre suscitou debates em todas as instancias a 

qual foi submetida, alvo de pesquisas e denúncias, se mostrou ainda mais violenta mediante a 

utilização do ensino remoto, pois ao estabelecer tal ensino como único método viável no 

momento atual, pode-se notar em quantitativos a impossibilidade de participação e a completa 

ausência de determinados alunos que não tinham como reintegrar-se ao ensino.  

Ao determinar tal método de ensino, coloca-se os estudantes em posição na qual os 

mesmos têm de adequar-se a dinâmica de ensino, independentemente de sua realidade, ao passo 

que a natureza legal da educação vigente à constituição nacional a coloca no papel de provedora 

e facilitadora do acesso à educação para todos. Tais contradições são compreensíveis diante da 

necessidade da aplicabilidade do ensino remoto e da crise ocasionada pela pandemia, no entanto 

debater a respeito das particularidades que afetam a sociedade é mais do que necessário para 

trazer luz a problemas que clamam por atenção. 

 

3 A EDUCAÇÃO NO CAMPO E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

Se é necessário falar de segmentos educacionais e vieses do cenário da educação no 

país, é importante também reiterar a pluralidade de povos e realidades que aqui vivem, abordar 

a educação no campo, abre um leque de possibilidades de enfoque, uma vez que nesse contexto, 

podemos ler “campo”, desde moradores de zonas rurais, camponeses que vivem da lavoura em 

áreas afastadas dos centros urbanos, até grupos étnicos como os povos quilombolas e indígenas 

que trazem consigo uma confluência de particularidades, identidade singular e social de sua 

própria comunidade. Nesse panorama, ao pensarmos que esses grupos ainda lutam para ter 

direitos básicos supridos respeitando sua dignidade humana, parece problemático supor que o 

acesso a computadores, tablets, celulares e internet seja uma realidade disponível para um 

momento emergencial como a pandemia. Para exemplificar, podemos citar estudantes do 

Educação para Jovens e Adultos (EJA), os quais segundo Quirino: 
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[...] fica notório que os alunos de rede pública não participam desse nosso processo, 

principalmente os que estão inseridos na modalidade da EJA, logo por muitos já se 

enquadrarem no perfil de pais/responsáveis que estão nas estatísticas de analfabetos 

funcionais. Já os alunos inseridos no sistema privado, esses demonstram uma 

participação de praticamente 100%, tendo um acesso total e um suporte bem maior 

também para os profissionais. Alguns falam que o Ensino Remoto tá sendo 

excludente, criando uma grande desigualdade, mas a verdade é que momento atual 

não criou essa desigualdade, mas veio aprofunda algo que sempre existiu e que só 

agora ganha essa proporção de visibilidade. (QUIRINO, 2020, p. 2) 

 

Fatores como esses, trazem ainda questões como a necessidade da formação continuada 

de profissionais da educação, uma vez que estamos falando de um organismo dinâmico que se 

altera, a atualização deve ser uma constante, pois somente através desta, os docentes podem 

administrar variáveis intrínsecas ao processo de ensino e aprendizagem. Para Souza (2020, p. 

105), “a luta das populações do campo por uma educação de qualidade e contextualizada às 

realidades locais é marcada pelo descaso e desinteresse dos governos”. 

É mister salientar que a utilização integral de ensino remoto durante a pandemia traz à 

tona a necessidade de que não somente os alunos tenham subsídios para a utilização de aparatos 

tecnológicos para ter acesso as aulas online, mas também os professores que trabalham em 

zonas rurais e precárias, tenham preparação para administrar e gerir os diferentes softwares, o 

que também implica que os professores tenham os aparatos em seus respectivos lares, ou, requer 

que as escolas públicas dessas regiões estejam equipadas para que tais aulas online ocorram. É 

mister salientar que mesmo diante das adiverssidades, os professores tem buscado levar a seus 

alunos o máximo possível de aprendizagem.  

Se faz necessário compreendermos e reconhecermos os limites e os desafios impostos 

para aos professores da educação do campo para desenvolver o processo de ensino e 

aprendizagem dos eus alunos que não dispõem de acesso a internet. Um outro ponto válido de 

discussão é que mesmo enviando as atividades impressas ou orientações para que os alunos 

utilizem o livro didático, é o não controle por parte do professor quanto a quem respondeu as 

atividades. Se foi o próprio aluno ou se alguem fez por ele. 

Convém destacar que em sua grande maioria, as atividades são repassadas uma vez por semana 

ou quinzenalmente.  

Um ponto válido de discussão é como a avaliação da aprendizagem se efetiva, haja vista 

que a verificação da real aprendizagem por parte dos alunos fica limitada ao que o professor 
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recebe por escrito. Logo, identificar se houve ou não consolidação das habilidades e 

competências torna-se algo difícil ao professor. 

Problematizar a precariedade da estrutura das escolas públicas, e em especial aqui as 

instituições estabelecidas em zonas rurais do campo, não é um meio de avaliar a metodologia 

do ensino remoto, ou mesmo de criticar a implementação do ensino remoto em meio a pandemia 

que se instaurou, mas analisar as deficiências do sistema educacional brasileiro que impede que 

uma parcela da população não consiga ter acesso ao ensino remoto por razões que vão além da 

pandemia, e expõe o descaso com um contingente significativo de estudantes e docentes, pois: 

 

[...] a falta de atenção e poucos investimentos na educação pública, bastante visíveis 

neste momento de pandemia, vêm revelando a precariedade e as dificuldades do 

acesso e permanência dos estudantes nas escolas em diferentes estados. Tais situações 

são diariamente denunciadas por meio das pesquisas científicas, pelos movimentos 

sociais, para assegurar aos sujeitos o direito à educação, de poder permanecer na 

escola, de modo que esta cumpra a sua missão de educar e formar cidadãos críticos e 

interventores da realidade social. (SILVA; SANTOS; LIMA, 2020, p. 50). 

 

A relatividade com a qual o ensino é absorvido por cada estudante no ensino remoto 

também é um tópico de análise, pois: 

 

Os equipamentos eletrônicos e rede de internet não são iguais para todos os 

alunos. Na maioria das vezes existe o único aparelho para usos de duas ou três 

crianças, por família. É nesse contexto que a escola e professores desenvolvem 

suas práticas didáticas, com retornos diferenciados por pare dos alunos e seus 

mediadores. (FARIAS et al., 2021, p. 38). 

 

Para tanto, aqui não cabe mensurar em caráter de superioridade e inferioridade uma 

prática de ensino em detrimento de outra, mas reconhecer o valor da efetividade e 

funcionalidade com que a informação cumpre seu papel e seu alcance através de um método 

que funciona e permeia as diversas camadas sociais sem perder valor informacional, mas que é 

essencial que seja acessível e democrático e que para tanto, problemas estruturais e econômicos 

devem ser tratados com gravidade para que as mudanças esperadas no desenvolvimento da 

educação no Brasil possa caminhar.  

Nos últimos anos, cada vez mais estudos tem apontado para a necessidade de 

investimentos e atualizações no ensino no Brasil, pois basear-se em práticas estáticas e 

tradicionais, embora testadas na teoria e na prática, e, portanto seguras como meio de utilização 

729 



 
 

 

a se atingir um resultado, possuem rigidez relativizada e que deve ser trabalhada com 

subterfúgios para atender a imprevistos, uma vez que as práticas do docente encontram 

realidades alternativas e desafios diários e situações emergenciais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar os métodos de ensino na atualidade requer manter-se à frente de problemáticas 

que podem surgir a qualquer momento e pelo que se pode perceber não há como preconizar o 

ensino em sua mais ampla interpretação sem levar em consideração os adventos tecnológicos, 

uma vez que os mesmos estão à disposição e podem ser utilizados como estratégia 

metodológicas tanto para maximizar o processo de ensino e aprendizagem, quanto para sanar 

problemas inesperados que alteram a relativa normalidade em que vivemos e para tanto 

devemos cada vez mais promover discussões e trabalhos sobre a temática visando administrar 

da melhor maneira tais alterações que se fazem presentes não somente na vida do estudante, 

mas afere mudanças comportamentais e metodológicas nos docentes.  

A proposta de utilizar o ensino remoto como alternativa para manter o ensino durante a 

pandemia de forma segura demonstra o potencial de colaboração e soma onde as tecnologias se 

vertem em veículos de transmissão e captação, não substituição de métodos e práticas, entre os 

benefícios mais fáceis de perceber estão o dinamismo que se estabelece na alfabetização, no 

entanto, o cenário evidencia a fragilidade da distribuição de ensino de qualidade pelo país, uma 

vez que a falta de acesso à internet, aparelhos smartphones e celulares em regiões afastadas dos 

grandes centros, zonas rurais e com menos infraestrutura ainda é uma realidade facilmente 

presenciada ao longo do país. 

Acompanhar as transformações preconiza ultrapassar a concepção do ensino engessado 

aos padrões tradicionais idealizados em uma época com menos recursos disponíveis, mas cabe 

a políticas públicas que vão além de pensar o ensino, mas em sanar desigualdades sociais e 

facilitar o acesso à internet em áreas rurais para que tais estratégias de ensino mesmo em 

momentos emergenciais sejam utilizados com sucesso, pois o desenvolvimento acelerado das 

Tecnologias Informação e Comunicação (TICs) e as situações emergenciais globais, criou um 

cenário de mudanças que exige atualizações constantes para acompanha-las.  
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Nessa perspectiva, a introdução do ensino remoto no contexto pandêmico apresenta um 

potencial educativo que corrobora para o desenvolvimento sócio educacional do país, seu teor 

colaborativo demonstra capacidade de estimular os discentes ao passo que concede autonomia 

na vida acadêmica e dinamiza a relação do estudante com o professor e a instituição de ensino, 

mas ainda se mostra inviável para grande parte da população que carece de atenção e subsídios 

oferecidos por poderes governamentais. 

Por fim, conclui-se que a aplicabilidade de métodos de aprendizagem que requerem o 

uso de tecnologias, requer também atenção constante as mazelas sociais que interferem na 

educação brasileira, uma vez que se mostra infundado a disparidade de ensino onde a educação 

se faz direito de todos. Ainda assim, os ambientes virtuais de aprendizagem mostram-se em 

diversos aspectos como elemento que fortalece os sistemas de ensino ao cumprir seu papel na 

democratização da informação ao fazer de sua utilização uma das prerrogativas para mudanças 

sociais no paradigma da educação e ensino/aprendizagem em momentos emergenciais nas quais 

aulas presenciais se mostra impraticável.  

A mediação inerente ao exercício da docência exige reflexão e atualização continua, 

para que as práticas aplicadas no ensino de qualquer natureza sejam produtivas e eficazes, uma 

vez que a escola se estabelece para o estudante como um veículo em trânsito entre a sociedade 

e o cidadão como ser social. 
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Resumen 
A pesar que existen un número considerable de acciones de Ingeniería Popular (IP) trabajando con movimientos 

sociales del campo, y que dentro de la asociación de trabajadores y prácticas de la Educación del Campo (EdC) se 

ha incluido el trabajo con Tecnologías Sociales, la articulación entre IP y EdC aún se encuentra en un estado 

incipiente. Por esta razón, en este artículo presento los avances de una investigación que pretende estimular ese 

vínculo al reconocer elementos que podrían fortalecer las respectivas luchas. Dicha investigación está basada en 

un Estudio de Caso en la extensión universitaria en el área del acceso a la electricidad y desarrollada junto al 

Movimiento de los trabajadores rurales Sin Tierra (MST). Para la recolección de datos use la revisión documental, 

mientras que para el análisis usé el Método de Investigación Cualitativa de Comparación Constante. Como 

resultados encontré que mientras la IP podría enraizar la búsqueda de la democratización del desarrollo tecnológico 

asumiendo al movimiento como principio pedagógico, del lado de la EdC vi que puede extender la radicalidad de 

la propuesta de la agroecología a otras dimensiones de la lucha, que también son mediadas por tecnología, 

permitiendo que se reconozcan también como luchas sociotécnicas. 
 

Palabras Clave: Ingeniería Popular; Educación del Campo; Teoria Crítica de la Tecnología; Electrificación Rural. 
 

 
Resumo 

A pesar da existência de um número considerável de ações de Engenharia Popular (IP) trabalhando com 

movimentos sociais do campo, e que dentro da associação de trabalhadores e práticas de compõem a Educação do 

Campo (EdC) há também um trabalho com Tecnologias Sociais, a articulação entre IP e EdC ainda encontra-se 

em um estado incipiente. Em consequência, em este artículo presento os avanços de uma pesquisa que pretende 

estimular esse vínculo reconhecendo elementos que possam fortalecer as respetivas lutas. Esta  pesquisa está 

baseada em um Estudo de Caso na extensão universitária na área do acesso a eletricidade desenvolvida junto ao 

Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra (MST). Para a coleta de dados usei a revisão documental, enquanto 

para a análise usei o Método de Investigação Qualitativa de Comparação Constante. Como resultados obtive que 

a IP poderia enraizar a busca da democratização do desenvolvimento tecnológico se assumir o movimento como 

principio pedagógico. Do lado da EdC achei que poderia estender a radicalidade da bandeira da agroecologia a 

outras dimensões da luta, que também são mediadas pela tecnologia, permitindo que se reconheçam também como 

luchas sociotécnicas.. 

 

Palavras-Chave: Engenharia Popular; Educação do Campo; Teoria Crítica da Tecnologia; Eletrificação Rural.. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tanto el movimiento de la Ingeniería Popular (IP) (FRAGA, ALVEAR, CRUZ, 2020) 

como la asociación de trabajadores, luchas y prácticas llamada Educación del Campo (EdC) 

(CALDART, 2016) vienen consolidándose en América Latina, y en particular en Brasil, en las 

últimas décadas gracias al esfuerzo de diferentes actores. Entre ellos se destacan integrantes de 

universidades públicas del área de la ingeniería y los movimientos sociales del campo, 

respectivamente. En ambos casos hay una crítica a la visión hegemónica que predomina en la 

educación formal, bien sea porque se limita a atender las necesidades de las empresas del gran 

capital y/o porque incorpora una visión urbana que menosprecia y desconoce la dependencia 

de las ciudades con el campo.  

En ese sentido, tanto la IP como la EdC no se limitan a cuestionar el acceso de grupos 

sociales históricamente excluidos, sino que buscan posicionar un modelo de desarrollo que 

privilegie la vida sobre el lucro. Quienes se identifican con estas banderas saben que la 

construcción de una alternativa requiere la articulación de diferentes actores sociales. 

Democratizar el desarrollo tecnológico o dignificar la vida en el campo (y en las ciudades) es 

responsabilidad tanto de la academia como de los movimientos sociales. A pesar de esta 

conciencia, el diálogo entre la IP y la EdC se encuentra en un estado incipiente. Para entender 

esta afirmación veamos cómo cada una de estas se ha aproximado de la otra.  

Desde el lado de la IP, en la última década ha habido un acercamiento de sus partidarios 

a diversos movimientos sociales del campo, creando acciones de extensión fuertemente 

influenciadas por la Investigación Acción o la Educación Popular (FRAGA, ALVEAR, CRUZ, 

2020). Sin embargo, por el tipo de demandas que traen los movimientos esa vivencia ha sido 

principalmente para el área de la ingeniería de producción y no ha implicado que estas acciones 

de extensión se reconozcan como parte de la EdC. Esto último podría limitar su potencialidad 

al desconocer la matriz pedagógica movilizada por el movimiento, al no proponerse hacer 

“enraizamiento proyectivo” o al no reconocerse como extensionistas dentro del ejercicio 

educativo que los movimientos del campo hacen del resto de la sociedad (CALDART, 2000; 

2016). 

Desde el lado de la EdC, algunos movimientos del campo en su trayectoria han 

reconocido que la solución a sus problemas no puede pasar por cualquier mediación 
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tecnológica, sino que debe construirse una alternativa o adaptar las existentes para que sean 

coherentes con los valores y los principios incorporados en sus banderas de lucha (FRAGA, 

2017). Adicionalmente, diversas experiencias de estos y otros movimientos vienen exaltando 

el papel de las llamadas Tecnologías Sociales (TS), campo clave para la IP (FRAGA, 

ALVEAR, CRUZ, 2020). Como ejemplos prominentes destaco los casos de la Escola Nacional 

Florestan Fernandes (PIZETTA, 2007) o de la Escola Nacional de Energía Popular 

(MACHADO et al. 2020) que las incorporaron incluso en su construcción, así como el caso de 

diversas Licenciaturas en Educación del Campo que ofrecen una materia al respecto. 

A pesar de las pautas más críticas de algunos movimientos del campo y del evidente 

interés de la EdC por las TS, en sus acciones aún predomina una visión neutra e instrumental 

de la tecnología o se reduce la potencialidad de la TS al limitarla a técnicas rudimentarias, 

simples y de bajo costo. Esas visiones no sólo renuncian a la disputa que para la IP es el 

desarrollo tecnológico, sino que pueden provocar que el anhelado acceso a medios técnicos 

traiga también la reproducción de valores contrarios a la alternativa de modelo de sociedad que 

se defiende (DAGNINO, 2014; FEENBERG, 2013). 

Teniendo en cuenta esa condición incipiente del diálogo entre IP y EdC, en este artículo 

exploro un área diferente a la de la producción, que también puede ayudar a fortalecer ese 

vínculo. La energía y el acceso a electricidad no solamente hacen parte de los conceptos de la 

física que la EdC viene problematizando (CREPALDE; AGUIAR, 2011; BARBOSA, 2018; 

NOGUEIRA et al., 2020; ITHURALDE, 2020), de la implantación de proyectos de TS 

(PENTEADO, 2019), también son conceptos a partir de los cuales se entienden los problemas 

sufridos y las banderas de lucha de varios movimientos del campo (PLATAFORMA 

OPERÁRIA E CAMPONESA DA ENERGIA, 2016; MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 

BARRAGENS, 2021). 

En ese sentido, en este artículo presento los avances de un Estudio de Caso que busca 

reconocer elementos que puedan seducir a los partidarios de la IP o la EdC a asumir ese diálogo. 

Además de esta introducción y de las consideraciones finales, este artículo contiene tres 

secciones más, la presentación de la metodología usada, la descripción del caso y el respectivo 

análisis. 

 

2 METODOLOGÍA 
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Para identificar esos elementos que promuevan el diálogo entre IP y EdC estoy 

desarrollando un Estudio de Caso con una aproximación crítica, interpretativa (CROWE et al. 

2011) y constructivista (YAZAN, 2015). El caso que escogí fue el curso de extensión 

universitaria "Formación crítica en sistemas técnicos de energía" desarrollado gracias a la 

articulación entre el Movimiento de Trabajadores/as Rurales Sin Tierra (MST) y el Núcleo 

Interdisciplinar para el Desarrollo Social (NIDES) de la Universidad Federal de Rio de Janeiro 

(RAVELO FRANCO, 2018a; 2018b, RAVELO FRANCO; ALVEAR, 2019). 

Esa elección está marcada tanto por la facilidad de acceso a la información, debido a 

que fui coordinador y extensionista dentro del equipo encargado de parte de NIDES, así como 

por la fuerte influencia que tuvieron tanto la IP como la EdC (aunque esta última no fue una 

referencia explícita). Además de la fuerte influencia que tuvo mi identidad con la Investigación 

Acción Participativa (BORDA, 2014) y la Educación Popular (FREIRE, 1994), por ser parte de 

NIDES también estuvo marcado por la Teoría Crítica de la Tecnología (FEENBERG, 2013) y 

por el principal referente de trabajo NIDES-MST (dentro del área de producción, que ocurrió 

de forma simultánea, y explícitamente orientado por la EdC), el curso de Gestión y Cooperación 

Agroecológica (CGCA) (OLIVEIRA FILHO; LARICCHIA, 2018) 

Hasta el momento la principal herramienta de recolección de datos que he usado es la 

revisión documental, enfocada en relatorías internas de las reuniones del equipo extensionista 

de NIDES o de reuniones junto a la dirección del MST, al material pedagógico producido y a 

los registros de observación de las visitas que incluían la ejecución de las sesiones del curso 

(RAVELO FRANCO, 2018a). Para el análisis que presento en las siguientes secciones, usé el 

Método de Investigación Cualitativa de Comparación Constante (MERRIAM, 1998) expresado 

en dos niveles: una descripción profunda y el esfuerzo por identificar esos elementos que 

podrían hacer atractivo el el diálogo IP-EdC 

 

3 DESCRIPCIÓN 

 

Este curso, descrito con mayor detalle en Ravelo Franco (2018a), hizo parte de un 

acompañamiento más amplio que NIDES aún mantiene al MST, y que inició por demanda de 

la dirección estadual de Rio de Janeiro ante la falta de asesoría técnica en comercialización e 
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infraestructura a los asentamientos y campamentos. Por influencia del CGCA se propuso 

constituir una Coordinación Político Pedagógica (CPP) y usar la Pedagogía de la Alternancia. 

Sin embargo, por ser simultáneos, acordamos que nuestro curso sería una experiencia piloto, 

realizada directamente en el asentamiento “Irmã Dorothy”, con el acompañamiento de 

encargados de la dirección así como de la respectiva coordinación del asentamiento. 

El curso se orientó a la construcción de un pequeño sistema de paneles solares, 

entendiéndolo como un proceso pedagógico en el que se investigaría la necesidad del 

asentamiento y la pertinencia de los paneles solares. Con esta idea, a partir de la Teoría Crítica 

de la Tecnología (FEENBERG, 2013) en el equipo extensionista diseñamos grupos temáticos 

de preguntas que podrían ayudar a comprender (y hacer más compleja) su visión del problema 

o de una eventual solución. En la figura 1 podemos ver las preguntas primarias, así como un 

ejemplo con flechas de color que muestran que no las pensamos de manera lineal ni con la 

pretensión de trabajarlas todas. Sin embargo, si queríamos comenzar cuestionando ¿qué 

impedía su acceso? y cerrando con ¿qué papel tendría la tecnología para posibilitarlo? 

 

 
Figura 1: Esquema de la transposición didáctica de la Teoría Crítica de la Tecnología en preguntas. 

Fuente: Autoría propia, 2021. 
 

La decisión sobre ¿cuáles preguntas involucrar? se fue dando a lo largo del curso y está 

resumida en la figura 2, en la que también intenté mantener de forma opaca aquellas preguntas 

primarias que no abordamos. Aunque parte de los temas trabajados en esas preguntas surgieron 

dentro de las sesiones del curso, la mayor parte de ellas (o la necesidad de abordarlas) surgieron 

de la vivencia más amplia que significó cada visita nuestra al asentamiento Irmã Dorothy. 
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Figura 2: Esquema de las discusiones que efectivamente ocurrieron dentro del curso. 

Fuente: Autoría propia, 2021. 
 

Además de entrevistas con diferentes asentados intentando conocer las particularidades 

de los distintos Núcleos de Base (en los que se organiza el asentamiento), fuimos hospedados 

también por ellos e incluso aprovechamos el tiempo de transporte en van (junto a un conductor 

de NIDES) para compartir nuestra planeación de la visita con el integrante de la dirección del 

MST y discutir nuestras reflexiones al regreso. Otra práctica significativa que vale resaltar fue 

hacer retroalimentaciones sobre nuestro entendimiento (siempre parcial) de su necesidad por 

electricidad, las potencialidades y limitaciones de los paneles solares, así como de la relación 

del acceso a electricidad con los desafíos del asentamiento. 

El conjunto de esa vivencia además de permitirnos entender las contradicciones 

específicas de la temática energética, también nos llevaron a reconocer las limitaciones de 

nuestro acompañamiento, a tener una comprensión menos simplista del proceso de Reforma 

Agraria y a reconocer el papel fundamentalmente pedagógico que desempeñan las diferentes 

instancias/personas de la organización del MST. Aunque también hubo problemas de 

comunicación o incumplimiento de algunos compromisos (de parte y parte), el curso contribuyó 

a fortalecer las relaciones NIDES-MST, lo cual quedó evidenciado en la ampliación de ese 

acompañamiento al intentar movilizar más actores para formular el Plan de Desarrollo del 

Asentamiento “Irmã Dorothy” o en la creación del proyecto de extensión Tecnologías Sociales 

para Asentamientos de Reforma Agraria - TecSARA (LYRA; RAVELO FRANCO; GELIO, 

2019). 

 

4 ANÁLISIS 
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A continuación presento algunos elementos que podrían estimular un diálogo efectivo 

IP-EdC. Para facilitar la lectura presento primero los que pueden ser atractivos para la IP 

seguidos de aquellos que pueden ser llamativos para la EdC. 

De un lado, y como señalado sobre la IP en la introducción, en tanto grupo extensionista 

no nos reconocíamos como parte de la EdC. Sin embargo, fue clara la influencia del CGCA: 

por ser antecedente directo; por tener un extensionista que también era integrante de la CPP del 

CGCA; y por permitirnos a los extensionistas del curso poder participar de algunos momentos 

del Tiempo Escuela, incluyendo los momentos culturales. Eso nos permitió conocer una parte 

de la matriz pedagógica movilizada por el movimiento y hacer nuestras adaptaciones para un 

curso realizado de forma quincenal (aproximadamente), en el asentamiento, sin CPP y 

queriendo enseñar el diseño de sistemas fotovoltaicos pero sin caer en su idealización. 

Fue claro que por nuestra identidad con los pilares de la IP (FRAGA, ALVEAR, CRUZ, 

2020) estábamos abiertos a situarnos en el momento histórico del asentamiento y a cuestionar 

el papel de las funciones misionales de la Universidad (investigación, extensión, docencia) en 

el área técnica. Sin embargo, vivenciar al movimiento como principio educativo con sus 

contradicciones (CALDART, 2000), nos llevaron a complejizar la orientación del curso. 

No se limitaba más a un intento por contribuir para el acceso a la electricidad coherente 

con los valores del MST, sino a entender el curso como parte de la lucha contra la 

mercantilización de la educación y como aporte a la lucha más amplia contra el agronegocio. 

Esto se evidencia en general en las preguntas de la figura 2, así como en el cambio de la última 

pregunta entre la figura 1 y la 2. En definitiva, fuimos sujetos formados por y entendimos 

nuestra responsabilidad de formar también el sujeto colectivo de la transformación. 

Del otro lado, aunque en la figura 2 no esté destacada la pregunta sobre el acceso, eso 

no quiere decir que parte de los asentados no entendiera que la pareja problema-solución fuese 

susceptible de ser enfrentado con un abordaje individual-artefacto. Aunque fue una pregunta 

discutida fuera de las sesiones del curso, refleja las contradicciones de la EdC en relación a la 

tecnología señaladas en la introducción. Así como la EdC cuestiona que no basta con acceso a 

ciencia/tecnología para la producción agrícola o en las políticas educativas en el campo 

(CALDART, 2016), las preguntas de la figura 1 buscan hacer extensivas esas reflexiones a otras 

dimensiones de la vida que también están mediadas por tecnología. 
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Con esta reflexión no pretendo desconocer la trayectoria y participación del MST dentro 

de la Plataforma Operaria y Campesina del Agua y la Energía (POCAE, 2016), ni tampoco la 

existencia de prácticas/visiones contradictorias dentro de los asentamientos. Pero si llamar la 

atención en que es necesario extender la radicalidad con la que se critica la uniformización 

tecnológica demandada por el mercado en la producción agrícola, al defender la matriz 

tecnológica de la agroecología (CALDART, 2016). Las preguntas de la figura 1 también buscan 

problematizar visiones que creen que “solo” la tecnología va a resolver los problemas humanos, 

pero así mismo buscan evitar el otro extremo, la reducción de estos a una cuestión política. La 

sociedad y la tecnología están íntimamente ligadas, sin tener una relación unidireccional entre 

ellas, al punto que se necesita reconocer que las pautas de los movimientos sociales son por 

modos alternativos de vida sociotécnicos (FRAGA, ALVEAR, CRUZ, 2020). 

En ese sentido, el curso ayudó a identificar dimensiones técnicas que deberían cambiar 

en la electrificación rural (RAVELO FRANCO; ALVEAR, 2019), así como inició reflexiones 

que con la práxis posterior del proyecto TecSARA nos han llevado a proponer una visión 

ampliada de la tecnología/infraestructura para la reforma agraria. 

 

5 CONSIDERACIONES FINALES 

 

Reconociendo la existencia de articulaciones entre la IP y la EdC, en este artículo 

describí las limitaciones que aún impiden que la primera integre la asociación de luchas y 

prácticas que conforma la segunda. Buscando promover que sus partidarios/militantes 

reconozcan la potencialidad de dicho vínculo presenté algunas características del curso de 

extensión “Formación crítica en sistemas técnicos de energía”, que a pesar de no haberse 

reconocido como acción de la EdC, por la particularidad de trabajar con el MST puso en práctica 

(en algunos casos de forma inconsciente) una parte considerable de la matriz pedagógica 

movilizada por la EdC. 

En el análisis de dicha experiencia mostré que la IP puede enraizar la búsqueda de la 

democratización del desarrollo tecnológico asumiendo al movimiento como principio 

pedagógico de formación de sujetos de transformación (tanto extensionistas como otras 

organizaciones de trabajadores). En correspondencia, la EdC puede extender la radicalidad con 

la que critica la matriz tecnológica del agronegocio a las múltiples dimensiones de la vida que 
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son mediadas por tecnología, estimulando que las banderas de lucha de los movimientos 

sociales que la integran ganen complejidad al reconocerse también luchas sociotécnicas.  

Aunque en investigaciones anteriores, la experiencia analizada había mostrado posibles 

adecuaciones que debería sufrir un proyecto de electrificación rural coherente con el modo de 

vida defendido por el MST, la discusión sobre este diálogo IP-EdC lleva a preguntar ¿Cómo 

cambiaría la matriz tecnológica del acceso a electricidad/energía si fuese pensada desde la 

agroecología? ¿cómo cambiaría si además del acceso, la lucha fuese también porque los 

trabajadores “conduzcan” el desarrollo de dicha matriz? ¿cómo cambiarían las acciones de IP 

en el área de energía si enraizan la democratización del desarrollo tecnológico en la lucha contra 

un modelo extractivo-colonial-neoliberal? y finalmente ¿dichos cambios podrían llevar también 

a una reconcepción de la relación histórica humanidad-energía? 
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Resumo 

O artigo em questão retrata o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) enquanto o maior 

movimento progressista socioterritorial do Brasil. O MST, desde sua gênese, tem como o principal objetivo a luta 

pela reforma agrária no território brasileiro. A partir disso, a educação tornou-se o instrumento fundamental para 

realizar a reforma agrária, a melhorar as condições de vida no campo e, atualmente, a praticar a produção de 

alimentos agroecológicos. Para a elaboração desse artigo foi realizado levantamentos bibliográficos, com ênfase 

na educação do campo e movimento socioterritorial, e análise documental no site do MST. O objetivo é analisar a 

importância da educação enquanto formação dos militantes do MST; caracterizar a importância da educação do 

campo e o seu processo na luta social no MST; e caracterizar as propostas e práticas pedagógicas do movimento. 

Como resultado mostra-se que, o movimento continua resistindo aos entraves de um sistema hegemônico 

neoliberal, traçando formas de combate ao mesmo, tendo a educação como o fator condicionante para o 

fortalecimento e organização do movimento. Nesse sentido, o MST se fortalece enquanto movimento graças a 

construção coletiva de seus membros que anseiam por outro modelo de sociedade que buscam de alguma forma 

uma educação diferenciada, não excludente e sim para todos os sujeitos. 

 

Palavras-Chave: MST; Movimento Socioterritorial; Educação; Produção. 

 

 
Resumen 

El artículo en cuestión, presenta al Movimiento de los Sin Tierra (MST) como el mayor movimiento socioterritorial 

progresista de Brasil. Desde su génesis, el MST ha tenido como principal objetivo la lucha por la reforma agraria 

en el territorio brasileño. Sobre esta base, la educación se ha convertido en el instrumento fundamental para lograr 

la reforma agraria, mejorar las condiciones de vida en el campo y, actualmente, practicar la producción 

agroecológica de alimentos. Este artículo fue escrito a partir de un estudio bibliográfico, con énfasis en la 

educación rural y el movimiento socioterritorial, y un análisis documental del sitio del MST. El objetivo es analizar 

la importancia de la educación en la formación de los militantes del MST; caracterizar la importancia de la 

educación rural y su proceso en la lucha social del MST; y caracterizar las propuestas y prácticas pedagógicas del 

movimiento. Por ello, el movimiento sigue resistiendo a las limitaciones de un sistema neoliberal hegemónico, 

ideando formas de combatirlo, con la educación como factor determinante para el fortalecimiento y la organización 

del movimiento. En este sentido, el MST se ha fortalecido como movimiento gracias a la construcción colectiva 

de sus miembros, que anhelan otro modelo de sociedad y, de alguna manera, buscan una educación diferenciada 

que no excluya sino que beneficie a todos los sujetos. 

 

Palabras Clave: MST; Movimiento Socioterritorial; Educación; Producción. 

 

 

745 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo aborda a importância da educação enquanto formação dos militantes 

do Movimento do Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST e também visa caracterizar a 

importância da educação do campo e o seu processo na luta social no MST e caracterizar as 

propostas e práticas pedagógicas do movimento 

Segundo Ribeiro (c2021), no Brasil prevaleceu historicamente a desigualdade do acesso 

à terra, predominando o grande latifúndio, desta forma, dada a concentração fundiária, os 

trabalhadores e trabalhadoras teriam maiores dificuldades à posse da terra. Com isso, diversos 

movimentos são formados de modo a  melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e combater a 

desigualdade promovida pelo modo de produção capitalista. Nesse contexto surge o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST em 1984 que, de acordo com Stédile e Fernandes 

(2005), tem sua gênese determinada por diversos fatores, mas o principal seria o aspecto 

socioeconômico das transformações que a agricultura brasileira sofreu durante a década de 

1970. O MST tem a reforma agrária e luta por terras como principais bandeiras de luta. 

Atualmente o movimento está organizado em 24 estados nas cinco regiões do território 

brasileiro.  

Por conseguinte, desde a sua gestação, o movimento luta e aponta a educação do campo 

como um importante elemento para sua formação, e é através dela que o movimento passou a 

entender a conjuntura política, econômica e social do país. Este fator, principalmente, foi 

fundamental para a expansão do movimento como um dos maiores em território nacional.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do artigo foi realizada revisão bibliográfica em livros, artigos e teses, 

com ênfase na educação do campo e movimento socioterritorial. Seguindo em outro momento, 

uma execução de análise documental no site do MST a partir de sua biblioteca virtual, 

caracterizando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tendo como objetivo, 

analisar as informações a respeito do MST e a educação no movimento, visto que, a educação 

do campo no movimento tornou-se prioridade, sendo a partir desta que, o MST se organiza, 

estrutura e realiza suas ações. Dessa maneira, se reterritorializando e tornando-se o maior 
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movimento socioterritorial nacional. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

através do seu instrumento fundamental, a educação, objetiva realizar a reforma agrária, praticar 

a produção de alimentos agroecológicos, melhorar as condições de vida no campo, para além 

de lutar por outras bandeiras através da educação.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A partir daqui, serão discutidos os tópicos que foram desenvolvidos com base no 

objetivo da pesquisa, a contextualização do MST no Brasil, desde a sua origem e os entraves 

enfrentados, apontando a educação como fator condicionante para o movimento, pautando uma 

educação humanizada, coletiva, que preza o bem comum, e como essa educação influencia na 

produção dos assentados. 

 

4 O MST NO BRASIL  

 

Segundo Mazin, Estevam e Stédile (2015), entre 1950 e 1960 diversas organizações de 

trabalhadores rurais foram formadas e tinham a reforma agrária como principal bandeira de 

luta, e reivindicação frente ao governo. Contudo, em 1964 os militares derrubaram o presidente 

João Goulart dando início a ditadura civil militar, no período ditatorial as organizações dos 

trabalhadores rurais e outras formas de organizações de movimentos sociais foram 

terminantemente proibidas no Brasil.  

Os trabalhadores necessitavam se organizar coletivamente e permanecer no campo e, 

principalmente, na região onde habitavam. Com o apoio de setores da Igreja Católica e da Igreja 

Luterana, surgiu a Comissão Pastoral da Terra (CPT), em 1975, em Goiânia (GO), sendo 

relevante para a reorganização das lutas dos trabalhadores do campo e não chamar atenção dos 

militares, visto que, as formas de organizações sociais eram proibidas. 

As lutas camponesas que eram organizadas de forma isolada não tinham êxito, este foi 

um dos motivos para que, os trabalhadores e trabalhadoras articulassem uma organização 

nacional e não mais uma organização em escala local. Com isso, em janeiro de 1984, os 

trabalhadores e trabalhadoras rurais que protagonizavam a luta pela reforma agrária popular e 

pela democratização da sociedade se organizavam no 1° Encontro Nacional, em Cascavel, no 
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Paraná (Figura 01), sendo este, um marco do MST. Ali, oficialmente, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra foi fundado, dele foi tirado como orientação a ocupação de 

terra como forma de luta e os três objetivos principais do movimento: lutar pela terra; lutar pela 

reforma agrária; e lutar por mudanças sociais no Brasil. 

 

 
Figura 1: Mapa de Localização do município de Cascavel, Paraná. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Em 1987 o MST criou o hino e a bandeira como símbolos de luta, de resistência e 

identidade do movimento. “Vem teçamos a nossa liberdade, braços fortes que rasgam o chão, 

sob a sombra de nossa valentia desfraldemos a nossa rebeldia e plantemos nesta terra como 

irmãos! [...].” (MST, 2009). O hino refere-se em suas estrofes, a necessidade de lutar por outro 

modelo de sociedade, com a premissa da coletividade e que o futuro pertence aos trabalhadores 

e trabalhadoras. A bandeira do movimento (Figura 2) também carrega seus símbolos, como a 

representação do Brasil em verde, está associado a agricultura, a fonte de trabalho dos 

trabalhadores e trabalhadoras sem-terra, o facão simboliza a ferramenta de trabalho, o homem 

e a mulher lado a lado representa que a luta é para toda a família e pessoas, e a cor vermelha, 
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ao fundo, representa a disposição de lutar pela reforma agrária e pela transformação da 

sociedade. 

 

 
Figura 2: Bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Fonte: MST (c2021).  

 

Desde seus antecedentes em organizações, como as Ligas Camponeses, até sua origem 

enquanto movimento, o MST luta pelos seus objetivos e resiste aos seus entraves. Conforme o 

MST (c2021), para o movimento não basta apenas conquistar à terra ou acabar com um conflito, 

mas sim, lutar pela terra e pela reforma agrária em um país que possui um dos maiores índices 

de concentração fundiária. Sendo também uma das características do movimento, realizar ações 

através da ocupação de latifúndios públicos ou privados e de prédios públicos, e efetuando 

grandes marchas e manifestações pelas principais cidades do Brasil.  

Assim, não é só pela conquista de terras que o movimento luta, as famílias assentadas 

não se desvinculam deste movimento socioterritorial, pois, em muitos casos os latifúndios 

desapropriados para assentamentos possuem pouca infraestrutura, como saneamento, energia 

elétrica, acesso à cultura e lazer. Por isso, as famílias assentadas seguem organizadas e realizam 

novas lutas para conquistarem os direitos básicos.  

“Resistir” é um verbo de muita relevância para o movimento. Em vídeo produzido e 

veiculado pelo canal AulaOnline (2017), o MST desde sua existência cravou um embate contra 

o sistema hegemônico neoliberal brasileiro. O movimento resiste há diversos obstáculos, como 

as políticas públicas atreladas ao agronegócio, onde estas, priorizam apenas exportação de 
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etanol e soja; a bancada ruralista, deputados que em maioria são grandes proprietários de terra, 

que, legislam em favor de si próprios, cobiçando apenas mais terras e que atuam em defesa dos 

interesses dos proprietários rurais; repressões e mortes de muitos militantes do movimento, por 

parte de capangas que prestam serviços aos fazendeiros, grileiros e policiais militares; governos 

que são caracterizados por fortes repressões ao movimento, utilizando de estratégias 

governistas de combate ao MST; e a mídia que utiliza e dissemina a expressão “Invadir” para 

se estabelecer a ocupação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra em latifúndios que 

não cumpre com a função social.  

Ainda que a mídia televisiva possua o poder de influência e disseminação, atualmente, 

sujeitos anti-MST, produzem e divulgam fake news a partir das plataformas de mídias sociais 

virtuais. Ademais, mesmo com todas as adversidades, o MST segue organizando pessoas, 

educando de forma humanizada e dando esperança a milhares de trabalhadores e trabalhadoras 

que anseiam por uma sociedade sem exploração.  

 

5 A EDUCAÇÃO DO MOVIMENTO DOS SEM-TERRA  

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tem a luta pela reforma agrária 

como sendo central no seu movimento, pretende-se combater a desigualdade, contudo, levanta 

também outras bandeiras de luta como a educação diferenciada, reivindicam instalações de 

escolas públicas com enfoque em educação do campo, inclusive participam de manifestações 

contra os contingenciamentos de verbas das universidades realizadas pelo governo federal. 

Vivemos em uma sociedade regida pelo modo de produção capitalista, o que acarreta as 

desigualdades sociais e promove o individualismo. Por entender esse processo, o MST tem a 

preocupação em formar os trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, de modo a colocar a 

luta coletiva em evidência, em um processo de humanização contra hegemônico, com políticas 

pedagógicas que propõem uma educação coletiva e também reflita sobre a exclusão social 

propagada pelo sistema vigente. 

 
Na experiência pedagógica do MST, a luta social aparece como base da educação dos 

Sem Terra, exatamente porque aciona o movimento como princípio educativo, e se 

mistura com outros processos básicos ou potencialmente (con)formadores do ser 

humano: a relação com a terra, o trabalho, a construção de novas relações sociais de 

produção no campo, a vida cotidiana em uma coletividade, a cultura, a história, o 

estudo... A luta mesma, afinal, transfigura-se ou desdobra-se em cada uma destas 
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dimensões que se produziram como pedagogias ao longo da história. Por isto afirmei 

que é o próprio movimento da luta o grande educador dos Sem Terra. (CALDART, 

2001, p. 219). 
 

Dessa forma, o MST tem a educação como o fator condicionante para o fortalecimento 

e organização da base militante dos sem-terra, uma educação humanizadora que possibilite a 

leitura de mundo, a compreensão dos processos coletivos e possibilidade de transformação 

social, como afirma Caldart (2001). Os Sem Terra se educam enquanto sem-terra, construindo 

o MST e sendo sujeito social, pessoa humana, que quer dizer, construindo o movimento que 

produz e reproduz sua própria identidade, colocando a coletividade como importante para a 

superação das desigualdades. 

Para Caldart (2003), o MST forma os sem-terra colocando-os em movimento, como 

participar de ocupações, acampamentos, marchas, manifestações, construção de uma nova 

forma de vida nos assentamentos, conquistas de escolas, atividades de formação. Com a 

construção dessas ações, os sem-terra aprendem que a possibilidade de uma alternativa ao 

sistema hegemônico é possível, e também é possível superar a construção social que pregue o 

individualismo. 

Como alicerce de uma educação transformadora e humana, o movimento construiu a 

Escola Nacional Florestan Fernandes, ganhou o nome do sociólogo e político brasileiro que 

defendia uma escola pública gratuita de qualidade e para todos os sujeitos. Inaugurada em 2005, 

sua construção foi autofinanciada e também teve o apoio de exposições culturais em diversos 

países do globo.  Diversos artistas como o escritor português José Saramago, o cantor brasileiro 

Chico Buarque e o fotógrafo também brasileiro Sebastião Salgado, deram direitos autorais de 

uma de suas obras para o MST comercializar, e o dinheiro arrecadado contribuiu para a 

construção da escola. Acampados de diversos estados do país contribuíram para construção da 

escola, foram capacitados com cursos de construção civil, hidráulica, elétrica, entre outros. No 

período da construção da escola esses acampados e outros sem-terra eram alfabetizados e 

participavam de formação política, como afirma o MST (c2021). 

 
Durante toda a construção da escola, os Sem Terra que ali chegavam começavam a 

participar de processos de alfabetização ou mesmo de formação política, ministradas 

por professores externos à ENFF e por pessoas que também participavam da brigada 

de construção, que contribuíram para a realização das provas supletivas. (MST, 2015).  
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Atualmente, a  Escola Nacional Florestan Fernandes tem o apoio de mais de 500 

professores voluntários do Brasil e de outros países, esses professores têm formação em várias 

áreas do conhecimento, contribuindo para a formação humana constante dos sem-terra, mas 

também contribui para a formação política de militantes de outros movimentos socioespaciais 

com atuação no campo e/ou no espaço urbano. A perspectiva da educação da ENFF aborda a 

relação humana com o trabalho, o fortalecimento da coletividade e valorização da cultura. 

Os filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras sem-terra, contam com escolas 

localizadas nos acampamentos e tem a pedagogia voltada ao campo, onde aprendem também 

sobre a ecologia e técnicas agrícolas. Os Sem terrinhas como se intitulam, organizam-se em 

espaços políticos voltados às crianças, aprendem desde pequenos a conviver coletivamente e 

sobre a necessidade de se pensar outras formas de agricultura que não sejam nocivas à natureza 

e aos seres humanos. 

O setor de educação do MST produz textos de cunho educativo e político que contribui 

para a formação dos militantes, a exemplo da revista Sem Terrinha, o público alvo são os filhos 

e filhas do sem-terra, a revista dialoga diretamente com as crianças, por conta da linguagem e 

das ilustrações presentes nos textos. As edições da Sem Terrinha abordam a temática ecológica, 

a reforma agrária, os problemas sociais e os valores culturais, contribuindo para a formação 

educacional.  

A educação do campo tem papel fundamental na produção dos assentados. A partir do 

segundo semestre de 1988, o setor dos assentados do MST formou o Sistema Cooperativista 

dos Assentados (SCA) que, conforme Concrab (1997), o SCA, corresponde ao setor de 

produção e comercialização do MST, responsável por questões técnicas como a produção, a 

comercialização, a tecnologia, a agroindústria, o crédito rural e a organização de base dos 

assentados. Nessa mesma perspectiva que, posteriormente foi fundada a Confederação das 

Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil (CONCRAB). De acordo com Silva, Nagem e Silva 

(2005), A CONCRAB surge na perspectiva de estimular a cooperação entre os trabalhadores 

assentados, de maneira profissionalizada, fomentando o cooperativismo e o associativismo 

como estratégias de viabilidade econômica. A confederação, tem a função de coordenar as 

políticas de planejamento e desenvolvimento das cooperativas, organizando a formação técnica, 

desenvolvendo estudos e estratégias de mercado, e fazendo a articulação com outras 

confederações. Por conseguinte, sendo perceptível observar a melhoria na produção 
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agropecuária e nas qualidades de vida dos assentados, cabendo destacar ainda a importância 

das cooperativas na formação política dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra.  

Com início da criação da CONCRAB, o MST buscou alternativas para não cair nas 

amarras do mercado capitalista tradicional, tendo uma razão social, econômica e política, nesse 

contexto, a cooperação agrícola teria que produzir para a população. Além das cooperativas 

agrícolas, houve o surgimento das agroindústrias nos assentamentos, e é a partir dela que, a 

educação entra como instrumento essencial para a capacitação dos assentados. Segundo Stédile 

e Fernandes (2005), a consolidação dos Cursos Técnicos de Administração Cooperativista 

(TACs) que são realizados pelo Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma 

Agrária (ITERRA) e os cursos realizados nos quadros internos da CONCRAB além de ter a 

função de formar os assentados em questões técnicas, em simultâneo, objetiva a formação 

política.  

Retomando a questão da economia da produção dos assentados e o modo capitalista de 

produção, conforme Stédile e Fernandes (2005), o único aspecto que o sistema de produção dos 

assentados do MST se assimila do capitalismo é a divisão do trabalho, que, simultaneamente, 

também se difere, visto que o capitalismo se utiliza da divisão do trabalho para explorar pessoas, 

enquanto, a divisão do trabalho nos assentamentos é vista ligada ao (des)envolvimento técnico 

das forças produtivas.  

O processo de coletivização do trabalho no assentamento, é resultado do incremento da 

educação como ferramenta principal para a conquista da melhor qualidade de vida dos 

assentados. A renda da produção é dividida entre todos, ou seja, os assentados passam por 

cursos de gerenciamento em cooperativismo, associativismo e solidariedade para estarem aptos 

a essa “nova forma de vida”, pois mesmo nos assentamentos ainda existem resquícios do 

sistema capitalista. Segundo o MST (2014), no Brasil, atualmente, existem cerca de 100 

cooperativas, 96 agroindústrias, 1900 associações e 350 mil famílias assentadas relacionadas à 

produção dos assentados no movimento (Quadro 1). Os assentados estão se tornando agentes 

de seu próprio destino, mostrando que existem possibilidades de construção de outras formas 

de sociabilidade que não as determinadas pelo capital. 

 
[...] é possível implantar a divisão do trabalho como uma forma de desenvolvimento 

das forças produtivas, em que essa divisão esteja a serviço do bem-estar de todos. Isso 

é importante em termos de avanço do conhecimento e de transferência desse acúmulo, 

de superação. (STÉDILE; FERNANDES, 2005, p.112).  
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Organização da produção Quantidade 

Cooperativas 100 

Agroindústrias 96 

Associações 1900 

Famílias assentadas 350.000 

Quadro 1: Organização da produção do MST no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MST, 2014. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

À vista disso, foi desenvolvida a contextualização do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra – MST, apontando a organização que surgiu no Brasil, onde diversos 

movimentos das lutas camponesas aglutinaram forças, construíram um movimento 

socioterritorial nacional que atualmente está presente em todas as regiões do país. Tendo como 

principal bandeira de luta a reforma agrária, não renunciam a levantar outras bandeiras como 

as condições de saneamento, saúde e educação nos assentamentos, e as continuadas formações 

políticas e educativas com os assentados e com todos os sem-terra. O movimento lida com 

diversos obstáculos, como políticas públicas que favorecem ao agronegócio, ou até mesmo 

lidam com ordens de governantes que utilizam a força policial para reprimir os trabalhadores e 

trabalhadoras rurais sem terra, outro entrave do movimento é, em como são retratados pela 
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mídia hegemônica que distorcem as ações sociais e colocam o movimento como “invasores” 

de terra, desconsiderando a lei que estabelece a função social da terra.  

Mesmo com os entraves, o movimento segue resistindo e organizando pessoas, 

educando de forma humanizada, constroem uma educação popular com políticas pedagógicas 

que propõem uma educação coletiva visando o bem comum, que reflita sobre desigualdade 

social e a exploração dos trabalhadores. Com muitas mãos construíram a Escola Nacional 

Florestan Fernandes, espaço fundamental para o aprendizado e para as formações políticas que 

focam na coletividade, na agroecologia e na valorização da cultura. O MST se fortalece 

enquanto movimento graças a construção coletiva de seus membros que anseiam por outro 

modelo de sociedade, e os diversos movimentos sociais e institucionais que buscam de alguma 

forma uma educação diferenciada, não excludente e sim para todos os sujeitos.  
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Resumo 

O presente artigo evidencia a Pedagogia da Alternância adotada pelas Escolas Família Agrícola (EFAs) como 

promotora de educação integral e contextualizada para os jovens do meio rural. Esse sistema de formação 

desenvolve um ensino profissional que valoriza as particularidades do campo, permitindo aos estudantes 

possibilidades de permanecerem em seu meio social.  Dessa forma, esse estudo teve como objetivo analisar a 

importância da educação oferecida pela pedagogia da alternância por meio das EFAs a juventude camponesa. 

Assim verificou- se que o método de ensino desenvolvido se mostra viável para promover a formação profissional 

dos jovens e o desenvolvimento do meio rural. A metodologia desse estudo baseou-se em uma abordagem 

qualitativa e seu percurso envolveu pesquisas bibliográficas e documentais sobre a pedagogia da alternância e seus 

principais instrumentos pedagógicos, utilizando –se para análises dos materiais o método Análise de Conteúdo. 

 

 

Palavras-Chave:  Pedagogia da Alternância; Escolas Famílias Agrícola; Educação do Campo; Formação Integral 

e Contextualizada; Jovens do meio rural; Desenvolvimento.  
 
Resumen 

Este artículo destaca la Pedagogía de la Alternación adoptada por las Escuelas Familiares Agrícolas (EFA) como 

promotora de la educación integral y contextualizada para los jóvenes del medio rural. Este sistema de formación 

desarrolla una formación profesional que valora las particularidades del campo, permitiendo a los estudiantes 

posibilidades de permanecer en su entorno social. Así, este estudio tuvo como objetivo analizar la importancia de 

la educación que ofrece la pedagogía de la alternancia a través de las EPT a la juventud campesina. Así, se constató 

que el método de enseñanza desarrollado resulta viable para promover la formación profesional de los jóvenes y 

el desarrollo del medio rural. La metodología de este estudio se basó en un enfoque cualitativo y su camino implicó 

la investigación bibliográfica y documental sobre la pedagogía de la alternancia y sus principales herramientas 

pedagógicas, utilizando el método de Análisis de Contenido para el análisis de materiales. 

 

Palabras clave: Pedagogía de la alternancia; Escuelas de familias agrícolas; Educación rural; Formación integral 

y contextualizada; Juventud rural; Desarrollo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As considerações apresentadas nesse trabalho diz respeito a formação integral e 

contextualizada oferecida pela pedagogia da alternância por meio das Escolas Família Agrícola 

para a promover o desenvolvimento dos jovens no meio rural. A pedagogia da alternância é 

uma proposta de formação reconhecida no mundo inteiro, adotado pelas Escolas Família 

Agrícola (EFAs) e tem como característica a formação integral dos jovens filhos de pequenos 

agricultores rurais de maneira que os tornem promotores do desenvolvimento rural sustentável. 

Com base nas pesquisas bibliográficas, constata-se muitas dificuldades em relação a 

permanência dos jovens no campo, muitos tem o desejo de deixar suas propriedades 

alimentando uma falsa ilusão sobre a vida nas cidades de modo que em muitas situações acabam 

distanciando de suas origens. Nesse sentido é percebido as contribuições da pedagogia da 

alternância como possibilidade de uma formação que valorize a realidade da juventude rural, 

de sua família e comunidade, corroborando para a subsistência desses sujeitos em seu meio 

social. 

Este trabalho faz incialmente uma abordagem da importância da formação oferecida 

pelas Escolas Família Agrícola para o desenvolvimento do jovem camponês e de seu meio, 

contribuindo para sua emancipação enquanto sujeito. 

Dentre os instrumentos utilizados pela pedagogia da alternância  para promover essa 

formação integral  e contextualizada é citado o plano de estudo, o caderno da realidade que são 

mecanismos que permite o aluno investigar o seu entorno; o estágio supervisionado e as viagens 

de estudo que propicia o ingresso aprender a partir de experiências externas; e as visitas às 

famílias feitas esporadicamente pelos monitores dando um acompanhamento pedagógico aos 

estudantes no momento que estão em casa com a família e comunidade. 

Por fim, o artigo traz uma investigação acerca do Projeto Profissional do Jovem (PPJ) 

que é um instrumento que se configura como uma proposta para promover o desenvolvimento 

rural, uma vez que o jovem durante o último ano do seu curso é exigido a construção de um 

projeto profissional sustentável de acordo com o diagnóstico da sua propriedade, permitindo 

aos alunos a absorção de experiência técnica para se tornar um pequeno empreendedor rural. 

Assim o estudante é convidado a colocar esse projeto em prática no ano seguinte após sua 
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formação, traduzindo como uma importante ferramenta para promover o progresso das 

pequenas propriedades. 

Então, esse trabalho apresenta um estudo da formação oferecida pela Pedagogia da 

Alternância a juventude do campo e suas contribuições para promover o desenvolvimento 

tecnológico e sustentável nas pequenas propriedades onde os alunos estão inseridos, difundir 

os princípios da agroecologia, elucidar a importância do associativismo e cooperativismo, 

oportunizando aos jovens uma formação profissional de qualidade condizente com a sua 

realidade. 

 

2 REFERENCIAL REÓRICO 

  

 A pedagogia da alternância é uma proposta educacional praticada pelas Escolas Família 

Agrícola (EFAs) e promove a formação integral do jovem residente no meio rural na tentativa 

de efetivar uma política educativa para a população camponesa, ao mesmo tempo em que 

difunde o desenvolvimento tecnológico, econômico e sociocultural da comunidade, 

propiciando condições para o jovem fixar-se ao seu meio (GRABOWSKI; PACHECO 2012). 

É um método de ensino presente no mundo inteiro, teve sua origem na França em 1935 

e no Brasil a primeira experiência ocorreu no Estado do Espirito Santo na década de 1960 

trazida pelo padre jesuíta Umberto Pietrogrande, e assim logo se espalhou para outros estados, 

como a Bahia que partir da década de 1970 passou a surgir várias Escolas Família Agrícola 

com essa metodologia de formação. 

  Segundo Beganami e Burghgrave ( 2013) a pedagogia da alternância se sustenta 

em quatro pilares, o primeiro é a formação integral dos jovens permitindo sua inserção no meio 

sócio profissional; o segundo é o Desenvolvimento do Meio, ou seja, essa metodologia não se 

preocupa somente com a profissionalização dos jovens como também com o desenvolvimento 

das comunidades rurais onde eles estão inseridos; o próximo pilar é o método por Alternância, 

que é essa formação integrativa que envolve a escola, a família e a comunidade, dessa forma o 

aluno não aprende somente na escola, mas também na convivência com sua família e seu 

entorno, pois existem instrumentos pedagógicos que norteiam o processo de aprendizagem; e o 

quarto e último é a Associação Local, sendo que cada  escola é mantida por uma associação, e 

é ela que busca por recursos para manutenção das mesmas. Então, os pilares são eixos presentes 
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em quaisquer EFAs, e não é possível atingir a formação integral dos alunos, como também o 

desenvolvimento do meio, sem a existência do método pedagógico por alternância e das 

associações. 

 As Escolas Família Agrícola atuam com uma metodologia contextualizada, tendo como 

característica principal o ir e vir de seus educandos (uma semana no ambiente escolar, onde 

desenvolve aulas teóricas e práticas e outra no ambiente sócio/familiar/comunitário, 

oportunizando os alunos a pôr em prática os conhecimentos absorvidos), sendo cada momento 

orientado por instrumentos pedagógicos próprios. Dessa forma viabiliza a vida desses filhos de 

pequenos agricultores familiares, pois eles alojam na escola e não precisam voltar pra casa todos 

os dias, recebem alimentação, e um ensino de qualidade. Nesse sistema de internato os jovens 

estudam as disciplinas básicas do ensino médio e as específicas dos cursos técnicos, executam 

trabalhos práticos diariamente em diversas áreas como horticultura orgânica, viveiro de mudas, 

jardinagem, produção de frutíferas, criações de animais, dentre outros, servindo como 

laboratórios de aprendizagem para os estudantes. 

Segundo Pacheco e Grabowski (2012) os sistemas de pedagogia da alternância não 

atuam somente na formação dos alunos, mas também dos familiares, da comunidade, uma vez 

que são parte constitutiva dessa metodologia. Dessa forma, esse método tem por objetivo 

fomentar o envolvimento no processo de construção do conhecimento de todos os agentes no 

contexto socioeducativo desses alunos: a Escola, a Família e a Comunidade, com o propósito 

de fazer com que se concretize o desenvolvimento de todos os envolvidos, pois como 

mencionado, essa pedagogia não atua somente na formação dos jovens, como também das 

comunidades rurais, para isso  promove programas formativos, tais como, cursos, formação 

para as famílias, palestras e encontros diversos, promoção de eventos como semana do meio 

ambiente, dia do agricultor, feira de agricultura familiar, semana cultural, etc. 

De acordo com Rodrigues (2020) a pedagogia da alternância valoriza as especificidades 

do povo camponês, na medida em que considera indissociável a formação em ambiente escolar 

e na comunidade na qual estão inseridos, buscando a preparação do discente para viver 

dignamente. Tal metodologia se caracteriza como contextualizada, uma vez que oferece uma 

educação apropriada a população do meio rural numa perspectiva pedagógica do campo e para 

o campo, onde todos os atores envolvidos mobilizam o processo de aprendizagem, pois os 

jovens alternam sessões educativas na família-comunidade e na escola, se tornando uma 
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formação integrada.  Em sua grande maioria essas Escolas Família Agrícola oferecem os cursos 

profissionalizantes de nível médio técnicos em agropecuária, meio ambiente, ou agroecologia, 

de acordo com as especificidades de cada região. 

 As EFAs promovem uma formação multidisciplinar e contribui para que o jovem 

exerça sua atividade de técnico (em agropecuária, agroecologia ou meio ambiente) respeitando 

os princípios do desenvolvimento sustentável e solidário; além disso, forma pessoas como ser 

humano, valorizando as várias dimensões propostas pela pedagogia da alternância, ou seja, a 

formação integral na dimensão técnica, ecológica, filosófica, lúdica, social, econômica, dentre 

outras. Segundo Gimonet (2007) a Pedagogia da Alternância se apresenta como uma 

possibilidade de formação escolar e humana de acordo com as especificidades do campo, 

podendo ser definida como “mais que um simples método, devendo ser considerada como um 

verdadeiro sistema educativo”. Então, essa proposta de ensino favorece a qualificação 

profissional dos envolvidos, levando em consideração as peculiaridades do seu meio social e 

busca formar pessoas que prestigie os valores éticos e morais.  

O referido sistema de educação contribui para o desenvolvimento da população 

camponesa, uma vez que atua numa formação teórica e prática, respeita a diversidade cultural 

e seu meio, possibilitando os conhecimentos técnicos necessários. Ainda de acordo com 

Pacheco e Grabowski (2012): 

 

Para a alternância é importante que tanto o jovem, quanto o meio se desenvolvam. 

Levando-se em consideração que o desenvolvimento deve melhorar a vida das pessoas 

(desenvolvimento humano), de todas as pessoas (desenvolvimento social), das que 

estão vivas hoje e das que viverão amanhã (desenvolvimento sustentável), a 

Pedagogia da Alternância promove o desenvolvimento econômico e sociocultural das 

famílias e consequentemente da comunidade, através de um conhecimento adequado 

à sua realidade, levando o agricultor a ter acesso a uma moderna tecnologia apropriada 

ao seu modo de produção, habilitando-o a analisar criticamente sua realidade e nela 

interferir para modificá-la. (Pacheco e Grabowski, 2012 p. 05) 

 

Conforme os autores, a pedagogia da alternância é uma proposta viável para o progresso 

das comunidades rurais, pois contribui para o desenvolvimento humano, social e sustentável, 

através do trabalho das associações das escolas, focada em projetos coletivos que possibilitam 

a promoção tanto das próprias escolas, como dos alunos e suas localidades. 

As Escolas Família Agrícola desenvolvem  trabalhos  educacionais  amplos e tem como 

principais objetivos: desenvolver atividades pedagógicas com os jovens, ajudando a acelerar o 
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desenvolvimento do meio rural sem perder os seus valores históricos e culturais; oferecer às 

comunidades uma liderança motivada e devidamente preparada para que possa estimular e 

orientar o desenvolvimento técnico agropecuário em geral e o comunitário; contribuir para a 

redução do êxodo rural; difundir novas tecnologias; valorizar o homem do campo e por fim, 

possibilitar a inserção do jovem no meio sócio profissional, favorecendo o seu protagonismo 

enquanto sujeito. 

Dentre os instrumentos pedagógicos que norteiam essa formação integral e 

contextualizada, pode-se citar o Plano de Estudo que tem como propósito instigar o aluno a 

fazer uma pesquisa na sua família, propriedade ou comunidade acerca de um determinado 

assunto e integra o tempo escolar com o sócio profissional. A cada estadia no seu meio o 

estudante desenvolve uma pesquisa a partir de um tema previamente selecionado de acordo 

com o diagnóstico da sua realidade. A partir das informações das pesquisas do plano de estudo 

é feito o Caderno da Realidade que é uma autoconscientização e percepção de sua vivência, 

pois desenvolve a compreensão geral da estrutura familiar e de sua propriedade, constituindo 

um elemento de orientação profissional e social. Mais uma atividade realizada pelos monitores 

das escolas  são as visitas às famílias dos alunos realizadas eventualmente, que é  um 

acompanhamento pedagógico aos estudantes no momento que estão em casa com a 

família/comunidade e permite conhecer profundamente a realidade dos mesmos. Esta visita cria 

condições para o diálogo entre os monitores e família, pais e filhos, favorecendo o entendimento 

de cada um, quanto a responsabilidade educativa dos jovens, e os pais assumem o papel de 

tutores no período da alternância do filho em casa. 

Outra importante ferramenta adotada pela pedagogia da alternância que consiste em 

mais uma estratégia de aprendizagens a partir de experiências externas, são as Viagens de 

Estudo, pois abrem possibilidades para o conhecimento de novas realidades e técnicas, permite 

o confronto entre vivências diferentes, estabelece intercâmbio de informações e experiências 

práticas no campo profissional e social, sendo registradas no Caderno da Realidade sob forma 

de anotações ou relatórios. Tem-se ainda o Estágio Supervisionado de 324 horas em áreas 

relacionadas ao curso durante a formação, que enriquecem os conhecimentos técnicos dos 

alunos, fazendo com que eles passem a introduzir essas experiências no desenvolvimento da 

sua propriedade familiar. 
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As EFAs incentivam os jovens através de cursos de capacitação ou aulas práticas a 

produzir de maneira agroecológica em suas propriedades, visto que esses métodos de produção 

garante uma qualidade de vida ao agricultor.  Promove e estimula, por exemplo, o cultivo de 

horticultura orgânica, produção de mudas, frutíferas, o uso de adubos e inseticidas orgânicos, 

compostagem, práticas de manejo e conservação de solos, preservação de biomas, o destino 

correto dos resíduos sólidos etc. Deste modo, proporciona a agricultura familiar por meio dos 

jovens o acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos, dando possibilidades para que os 

mesmos permaneçam no campo, contribuindo com o trabalho e subsistência nas suas 

propriedades. 

Mais um instrumento essencial que compõe a formação integral das EFAs, é Projeto 

Profissional do Jovem (PPJ) que consiste na elaboração de uma proposta de projeto 

agropecuário sustentável desenvolvido pelos ingressos durante o último ano de formação. É 

baseado no diagnóstico local e nos conhecimentos construídos ao longo do curso em sintonia 

com os anseios e trajetórias dos educandos.  

Considera-se ainda, como uma alternativa de inserção profissional do jovem na sua 

propriedade e uma oportunidade para concretizar as pesquisas do Plano de Estudo, favorecendo 

o melhor conhecimento da realidade socioeconômica, política e cultural do alternante. De 

acordo com Rodrigues (2020): 

 

Este instrumento deve ser elaborado por todos os jovens alternantes ao longo do 

processo formativo, levando em consideração a realidade de cada família. É exigência 

para a formação do alternante, devendo ser construído com base nas experiências 

vivenciadas pelos mesmos. O Projeto Profissional do Jovem colabora, portanto, para 

o desenvolvimento profissional dos alternantes, que terminam a formação com a 

possibilidade de aplicar o mesmo e desenvolver o meio no qual estão inseridos. 

(Rodrigues, 2020, p. 24) 

 

Assim, o PPJ se torna uma atividade obrigatória para os ingressos na pedagogia da 

alternância, e uma oportunidade para o jovem desenvolver um empreendimento que gere 

emprego e renda para ele próprio e sua família, sendo uma alternativa de futuro para o campo, 

tornando-o um empreendedor rural. 

O referido projeto se configura como um trabalho de conclusão de curso, pois é 

desenvolvido pelos ingressos das EFAs durante o último ano da Educação Profissional e é 

submetido a uma banca examinadora. Para construir esse trabalho o aluno é acompanhado 
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durante o ano inteiro por um professor orientador designado pela escola, que é responsável por 

conduzir os estudantes a desenvolverem um projeto agropecuário de acordo com o diagnóstico 

da sua propriedade. Essa pesquisa permite identificar as vulnerabilidades e potencialidades, as 

características gerais, os recursos naturais disponíveis, meios produtivos, benfeitorias, gestão 

de mão de obra, gestão financeira, dentre outros, e com esse diagnóstico é percebido quais 

atividades econômicas mais se adaptam à realidade. 

Segundo Begnami e Burghgrave (2013) os estudantes tem autonomia na escolha do 

tema do seu PPJ, no entanto depende das condições que o jovem dispõe tanto no âmbito 

familiar, da propriedade e das análises de viabilidades (social, econômica, ambiental, financeira 

e técnica). Dessa maneira, cada aluno começa a trabalhar na construção do projeto a temática 

que possuir mais afinidade e a área que tenha mais desejo de aperfeiçoar seus conhecimentos 

técnicos em conformidade com as características da sua propriedade. Muitos jovens optam por 

atividades econômicas já existentes em seu meio com o propósito de ampliar a produção, 

trazendo novas tecnologias e conhecimentos técnicos.  

 O PPJ também é conhecido como Projeto de Vida, pois possui uma intimidade com a 

necessidade da família e encaminha a atuação e as intervenções dos jovens em busca de 

melhorias na vida futura. O mesmo reproduz um tempo de aprendizagem de maneira a 

potencializar o aspecto personalizado, autônomo e emancipatório dos estudantes, tendo como 

norteador desse conhecimento a pesquisa, a observação e aplicabilidade nas propriedades. Para 

efetivação dessa prática os jovens possui uma ampla rede de informações e conhecimentos 

técnicos acumulados no decorrer dos anos que estão na escola, e encontram-se arquivados no 

Caderno da Realidade. Assim, o PPJ colabora para o desenvolvimento profissional dos 

alternantes, que terminam a formação com a possibilidade de aplicar o mesmo. 

 Sendo assim, a formação por alternância permite que o aluno valorize o seu modo de 

vida e consiga ver o significado entre aquilo que aprende, fazendo ligação entre os 

conhecimentos do trabalho da família e da comunidade com os conhecimentos sistematizados 

e desse modo desperta a consciência crítica. Muitos jovens que estudaram nesse método de 

ensino permanecem em suas propriedades, passam a diversificar e inovar suas atividades 

agrícolas e ampliam os trabalhos já desenvolvidos a partir dos novos conhecimentos adquiridos. 

As Escolas Família Agrícola despertam um espírito empreendedor nos alunos, e salienta que é 

possível viver com dignidade e qualidade de vida em suas propriedades, bastando pôr em 
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prática as aprendizagens técnicas na área desejada, tendo a família como apoio.  Além disso, as 

escolas ainda se preocupam em desenvolver projetos que impulsione a participação desses 

estudantes em movimentos sociais como cooperativas, associações comunitárias, grupos de 

jovens, formando lideranças juvenis motivadas e tornando-as mais ativas em seu meio social. 

 Portanto, é visível que os jovens oriundos das zonas rurais possuam uma identificação 

com a educação ofertada pelas EFAs, pois esse método de ensino oferece uma formação técnica 

integral que valoriza as particularidades do campo e possibilita que o aluno protagonize o 

desenvolvimento da sua comunidade.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Esse estudo assume uma característica de pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa. 

Seu percurso metodológico envolveu pesquisas bibliográficas e documental. Para Gil (2008) 

quase todas as atividades acadêmicas utilizam a pesquisa bibliográfica, pois a busca por 

produções textuais em materiais já publicados, fornece embasamento teórico para qualquer 

trabalho. Para a análise, foi utilizado o Método Análise de Conteúdo, que segundo Bardin 

(2016) é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que não se trata de um 

instrumento, mais de um leque de apetrechos, ou, com maior rigor, será um único instrumento, 

mas marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito 

vasto, as comunicações. 

 Dessa forma foi feito um levantamento de dados documentais pertinentes ao assunto, 

como também um estudo de autores de importante relevância para o desenvolvimento do artigo, 

tendo como principal intenção entender o papel da pedagogia da alternância na formação e no 

desenvolvimento dos jovens rurais e do seu meio. Quanto aos objetivos, se classifica como uma 

pesquisa exploratória, pois teve como propósito permitir maior familiaridade à temática 

investigada. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De acordo com os estudos realizados nota- se que a Pedagogia da Alternância adotada 

pelas EFAs oferece uma educação integral ao jovens do meio rural, permitindo que os mesmos 
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adquiram conhecimentos tanto na semana que estão na escola com aulas teóricas e práticas, 

como na sessão que estão junto com a família e comunidade, pois existem instrumentos 

pedagógicos que norteiam cada momento do processo de formação.  Verifica-se que essa 

formação se configura como contextualizada, pois se preocupa em educar os jovens 

camponeses a partir de um método que valorize a suas realidades, preservando a sua memória 

e identidade cultural, de maneira a possibilitar a sua permanência no campo e, assim garantir à 

sucessão nas atividades agrícolas familiares com base nas perspectivas do desenvolvimento 

sustentável. 

Nota-se que a alternância se dá também na relação trabalho e estudo, pois o aluno não 

se desvincula de sua família e comunidade para adquirir conhecimentos, ele continua a 

contribuir com o trabalho ajudando na renda familiar. É notável que muitas vezes os jovens 

rurais vão estudar em escolas tradicionais e recebem uma formação não adequada à realidade 

rural, conteúdos distantes da vida no campo, desligados da cultura local, e não valoriza os 

saberes da cultura camponesa. Por essas e outras razões que as EFAs apresentam um currículo 

diferenciado, apropriado à vivência concreta da região, na tentativa de atender as necessidades 

reais dos educandos, buscando uma interação do estudante com sua própria formação, pois 

nesse projeto educativo o aluno deixa de ser aluno e passa a ser um agente ativo neste meio 

escolar e no seu meio sócio profissional. 

Conforme as investigações, percebe-se que as mentalidades dos alunos mudam a partir 

do momento que se inserem nos cursos ofertados pelas EFAs, pois o método de formação 

estimula o jovem a melhorar a produção da sua propriedade e incentiva a continuação no campo. 

Dessa forma, as atividades econômicas se diversificam e se introduzem novas tecnologias a 

partir dos conhecimentos adquiridos, e todas essas transformações são visibilizadas pelos 

monitores das EFAs através das visitas às famílias, e isso faz com que os jovens se sintam 

motivados. Foi possível perceber que a metodologia exposta não se preocupa somente com a 

promoção dos jovens, mas também com o desenvolvimento das comunidades rurais onde os 

mesmos estão alocados, e para isso desenvolve diversas atividades com essas pessoas que 

também faz parte da ação pedagógica. 

Portanto, a pedagogia da alternância busca o método de ação-reflexão-ação, 

proporcionando aos alunos por meio do trabalho diário, meios e condições para o 

desenvolvimento global de suas potencialidades, valorizando a integração da cultural regional 
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com o conhecimento universal para contribuir com a formação de pessoas participativas, 

críticas, reflexivas e transformadoras do seu meio social. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir das informações levantadas por esse artigo pode-se concluir que a pedagogia 

da alternância se constitui como uma alternativa viável para a formação dos jovens do campo, 

pois é desenvolvida levando em consideração a realidade de cada aluno e o mesmo não 

desvincula do seu meio social para adquirir conhecimentos, uma vez que utiliza a sua 

propriedade para pôr em prática todas as aprendizagens técnicas absorvidas no ambiente 

escolar, se tornando dessa forma em uma formação integrativa. 

Verificou-se que as Escolas Família Agrícola desenvolvem diversas atividades em prol 

da permanência da juventude no meio rural, oferece um educação contextualizada e integral de 

maneira a contribuir para que o aluno construa sua personalidade e o seu projeto de vida voltado 

para o desenvolvimento de sua família e do seu meio sócio profissional. Proporciona ao campo 

uma liderança jovem motivada e devidamente preparada para que possa estimular e orientar o 

desenvolvimento sustentável, tornando sujeitos difusores de novos conhecimentos e 

tecnologias. 

Sendo assim, a formação oferecida pelas EFAs é pensada e planejada de forma a 

possibilitar o acesso e a continuidade do aluno no campo, o que implica necessariamente no 

desenvolvimento de práticas que valorizem suas experiências, seus conhecimentos prévios e 

considerem o vínculo entre educação, trabalho e práticas pedagógicas sociais e culturais. 
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Resumo 

O presente relato vem com objetivo de socializar parte da experiência de formação de educadores (as) na escola 

do campo e a reconstrução do Projeto Político Pedagógico - PPPs, desenvolvida na Escola M E I E F, Antônio 

Demetrio Cassíano no Município de Lagoa Seca – PB, com parcerias entre a Universidade Estadual da Paraíba, o 

Território do Polo da Borborema e a Secretaria de Educação do Município. A metodologia realizada nessa 

experiência orienta-se por princípios da Educação Popular vinculados a uma concepção pedagógica Freireana e 

nas diferentes pedagogias pelos movimentos sociais do campo. Os resultados alcançados são bastante positivos, 

mesmo em tempo de pandemia e com reuniões virtuais, tivemos a participação de uma família da comunidade 

escolar, em especial, a presença de uma criança, demonstrando o quanto é importante ter a opinião das famílias na 

construção do currículo e a empolgação da equipe da escola. Considerações nesse espaço de atuação também têm 

nos ajudado a rever nossas práticas curriculares no curso de Agroecologia, nossas atuações profissionais e 

principalmente um novo olhar para se pensar nas escolas do campo, entendendo a realidade da comunidade e seus 

potenciais.  
 

Palavras-Chave: Educação Popular; Movimentos Sociais do Campo; Construção do Currículo. 

 

 
Resumen 

Este informe tiene como objetivo compartir parte de la experiencia de formación de educadores en la escuela rural 

y la reconstrucción del Proyecto Político Pedagógico - PPP, desarrollado en la Escuela MEIEF, Antônio Demetrio 

Cassiano en el Municipio de Lagoa Seca - PB, con alianzas entre el Estado. Universidad de Paraíba, Territorio de 

Polo da Borborema y Departamento Municipal de Educación. La metodología llevada a cabo en esta experiencia 

está guiada por los principios de la Educación Popular vinculados a una concepción pedagógica freireana y en las 

diferentes pedagogías de los movimientos sociales del campo. Los resultados alcanzados son bastante positivos, 

incluso en tiempos de pandemia y con encuentros virtuales, contamos con la participación de una familia de la 

comunidad escolar, en particular, la presencia de un niño, demostrando lo importante que es contar con la opinión 

de las familias en la construcción del plan de estudios y la emoción del personal de la escuela. Consideraciones 

en esta área de actividad también nos han ayudado a revisar nuestras prácticas curriculares en el curso de 

Agroecología, nuestras actividades profesionales y, sobre todo, una nueva forma de pensar sobre las escuelas 

rurales, entendiendo la realidad de la comunidad y sus potencialidades. 
Palabras Clave: Educación Popular; Movimientos sociales rurales; Construcción del plan de estudios 

. 
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RELATO DE EXPERIENCIA 

 

CONTEXTO: 

 

“Desde as primeiras I e II Conferências de Educação do Campo, em 1998 e em 2004, 

novas bases conceituais de um paradigma contra-hegemônico vem se consolidando, não só para 

fortalecer novas teorias no modo de ver o camponês/a e empreender análises de sua realidade, 

mas sobretudo, consolidar concepções que venha rever as práticas educativas, necessidades e 

interesses pessoais e coletivos desses sujeitos.” (CAVALCANTE; BEZERRA, 2020). 

Nessa trajetória de organização do direito, da construção e do não fechamento das 

escolas do campo, requer um novo modelo de currículo, que entende que o ato de educar deve 

estar centrado no desenvolvimento do ser humano e na formação dos sujeitos. Esse princípio 

básico visa fortalecer a identidade camponesa, por isso buscamos discutir sobre o currículo nas 

escolas do campo, no município de Lagoa Seca - PB. Motivação essa que parte da comunidade 

e da própria Secretaria de Educação desse município e que de certo, veio fortalecer as nossas 

preocupações no desenvolvimento do projeto de Formação Docente e da Construção do 

Currículo das Escolas do/no Campo.  

Esse projeto esta sendo realizado na Escola Municipal de Educação Infantil e ensino 

Fundamental Antônio Demetrio Cassiano no município de Lagoa Seca/PB, tendo vigência em 

dezembro de 2020 a novembro de 2021. Os objetivos principais para a realização foi Contribuir 

com o fortalecimento das propostas pedagógicas e curriculares e com a formação continuada 

para a Educação Básica no Campo; estimular Pedagogias e ações articulada com os projetos do 

Programa Agroecologia, Saúde, Educação e Cidadania, especialmente que fortaleçam o 

currículo da escola do campo, afirmando princípios da Educação Popular e da Pedagogia da 

Alternância e favorecer a interação entre Universidade e sociedade, partindo do princípio da 

união entre o ensino, pesquisa e extensão pela realização de seminários, congressos, rodas de 

diálogo e trocas de experiências em feiras agroecológicas e feiras de ciências que contemple a 

comunidade e escolas da rede municipal de ensino. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:  
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Esse relato de experiência tem a intenção de socializar um trabalho em andamento, 

desenvolvido na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Antônio 

Demetrio Cassiano no município de Lagoa Seca/PB, em que atuamos na formação de 

educadores (as) do campo e a implementação do Currículo Escolar da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental (I fase) e buscamos (re) construir os Projetos Políticos Pedagógicos – 

PPP´s das referidas instituições. 

Essa experiência é fruto de um trabalho que teve inicio no ano de 2012, com a formação 

de professores (as) e a reconstrução dos Projetos Políticos Pedagógicos no município de Mari 

no estado da Paraíba. Em 2018, foi ampliada essa experiência para outros municípios do Polo 

da Borborema, iniciando o trabalho com o município de Remígio. No atual ano (2021), essa 

experiência esta sendo realizado no município de Lagoa Seca, também situada no Polo da 

Borborema, lugar onde predomina uma grande quantidade escolas do campo. 

A preparação da equipe do projeto foi realizada com várias reuniões virtuais para decidir 

o formato das capacitações que usaríamos junto ao corpo docente da escola trabalhada no relato. 

Em sequencia ocorreu á reunião com o secretario de educação do município e o responsável 

pela educação do campo na secretaria, juntamente com a equipe do projeto para apresentar o 

mesmo e pedir apoio e acompanhamento das atividades ministradas. 

A primeira reunião na escola foi no dia 29 de março, pela tarde e estavam presentes o 

responsável pela educação do campo na secretaria, os participantes do projeto e a equipe da 

escola. Nesse primeiro momento houve a apresentação de todos que ali estavam presentes, foi 

passado para eles o que se tratava o projeto (apresentação), em seguida a primeira indagação: 

quais eram as dificuldades que eles estavam tendo no atual momento? As repostas a essa 

indagação foram diversas entre ela a questão da pandemia, acesso dos pais a internet, aulas 

remotas, pais com pouco grau de instrução (analfabetos) entre outras.  

Na mesma visita foi utilizado um questionário semiestruturado dessa forma realizamos 

o primeiro diagnostico da escola onde foi utilizado adaptação da ferreamente participativa 

utilizando a metodologia da Matriz Fofa. “Desta maneira, os participantes poderão compartilhar 

experiências e analisar os seus conhecimentos, a fim de melhorar as suas habilidades de 

planejamento e ação” (VERDEJO, 2006).  

A segunda reunião, também realizada na escola foi no dia 21 de maio, onde demos início 

á primeira formação junto aos professores. Começou com uma breve introdução sobre Paulo 
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Freire, em seguida foi perguntado às pessoas que ali estavam presentes: “Como foi a escola 

nossa e de nossos pais?”, “Como é a escola hoje?” e “A escola que queremos?”. Cada indagação 

dessas foi posto um tempo para ouvir as respostas de cada um (professores, gestora, mãe e 

aluno), onde ocorreu um bom dialogo tanto com a equipe da escola, quanto com a mãe e os 

filhos que ali estavam presente. 

Entretanto, é preciso destacar que estamos numa pandemia e esses encontros foram 

feitos todos seguindo o protocolo de segurança (verificação da temperatura, todos utilizando 

máscaras, álcool em gel 70°, distanciamento entre os envolvidos, em local amplo e arejado).  

Essa experiência pretende desenvolver de forma horizontal a pesquisa-ação como forma de 

guiar metodologicamente suas ações, visto a compreensão e importância do curriculum e do 

Projeto Político Pedagógico.  

Um passo primeiro desse trabalho foi o diagnóstico elaborado em conjunto com 

educadores (as) e gestores(as), cujo propósito foi traçarmos um perfil da escola, elencando as 

dificuldades de funcionamento ou das aprendizagens e buscando aprimorar as atividades que 

proporcionem um novo jeito de educar. Seguindo de um plano de trabalho para atuarmos na 

construção dos seus Projetos Políticos Pedagógicos-PPP´s.  

Na busca de um caminho para iniciar esse diálogo e refletirmos as questões sobre 

currículo e escola e nas primeiras atividades de formação destacamos o diálogo a respeito de 

“Como foi á escola nossa e de nossos pais?” tendo como respostas: “Respeito pelos 

professores”, “Escola simples e formadora de mão de obra”, “Professoras rígidas e bravas”, 

“Escola excludente e escola com amor”. Em seguida se perguntou “Como é a escola hoje?” e 

eles responderam juntamente com o aluno presente: “Compromissada”, “Eficiente”, “Um 

sonho onde o aluno passa a ser protagonista de sua história”, “Escola boa aprendo muito”, 

“As professoras calmas e legais”. A última pergunta foi “A escola que queremos?” em resposta 

tivemos: “Uma escola inovadora”, “Com mais segurança, está ótima”, “Escola com respeito 

e aprendizado melhor”, “Acolhedora”, “Alunos solidários e mais conhecimento para 

desenvolver muitas coisas novas”. 

Ao intervir na realidade cotidiana dessas escolas muitos pontos coincidem nas reflexões 

realizadas com a comunidade: o jeito de perceber a concepção de educação, especialmente 

aquela vivenciada pelos pais, as diferentes situações de aprendizagem e o grau de compromisso 

com a vida educativa dos seus filhos. Cada depoimento ouvido, seja da mãe ou da criança, foi 
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marcado por representações fortes, trazendo presente o registro histórico da dificuldade de 

acesso à educação, o formato pedagógico do ensino vivenciado principalmente, pelos pais, em 

que a prevalência de práticas tradicionais conservadoras favoreceu um modelo de currículo de 

base conteudista. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essas observações, não seriam possíveis se não víssemos a escola como um espaço em 

transformação, em que quanto mais você aprende mais você pode ensina. Assim, é entender o 

currículo como uma ação em construção, ou como disse Grundy apud Sacristán (2000, p.14): 

“currículo (....) é antes de tudo, um modo de organizar as   práticas educativas”. É um guia da 

experiência que o aluno obtém na escola, como conjunto de responsabilidades da escola para 

promover uma série de experiências (RULE apud SACRISTÁN, 2000, p.14) 

Por mais que tentemos retratar aspectos importantes discutidos nas formações, 

percebemos o que ocorre no município de Lagoa Seca, é parte do envolvimento de todos para 

com a escola. E as muitas mudanças que se precisa pode ser colocada como uma 

responsabilidade de todos ao assumirem a pertença da escola.  

Pois por mais que a realidade dos pais tenha sido a escola do ler, do escrever, da 

palmatória que tempo na escola é tempo perdido, a escola hoje se contrapõe a esse modelo, é 

uma escola que encanta por contemplar valores como: amizade, carinho e respeito entre todos. 

Em que o jeito de ensinar está mais participativo e contextualizado, onde os pais se dedicam, 

para que os filhos possam ter uma realidade diferente da deles, rompendo com a lógica que a 

pessoa do campo só devia estudar até a 4ª série. Trata-se de reconhecer que esses processos de 

formação humana são permeados por uma diversidade de formas de aprendizagem. 
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Resumo 

Este trabalho discute a recontextualização de políticas de avaliação em larga escala em uma escola considerada do 

campo, situada no município de Mossoró/RN. Trata de uma pesquisa qualitativa. Utiliza a abordagem teórico-

metodológica do ciclo de políticas de Ball e colaboradores (BALL; BOWE, 1992), a qual aborda a política como 

um processo de idas e vindas, contínuo, entre os contextos da influência, da produção do texto político e da prática, 

no qual todos os sujeitos, considerados produtores de políticas, atuam em constante disputa por representatividade 

na agenda política. Neste processo de disputa e circulação da política entre contextos ocorrem interpretações e 

ressignificações do discurso político, desencadeando novas leituras e, portanto, novas práticas. Considera, a partir 

da pesquisa empírica realizada, que a escola lócus dessa investigação, e seus sujeitos, atuam a favor da realização 

das avaliações em larga escala.  Que neste processo adaptam-se, absorvem os discursos (performatividade) e 

planos, modificam rotinas, criam estratégias, buscam alternativas para vencer as dificuldades e alcançar uma 

pretensa e desejada educação de qualidade.   

 

Palavras chave: Avaliação em larga escala; Escola do campo; Recontextualização. 

 

 

Resumen 

Este trabajo discute la recontextualización de políticas de evaluación a gran escala en una escuela considerada en 

el campo, ubicada en el municipio de Mossoró/RN. Se trata de la investigación cualitativa. Utiliza el enfoque 

teórico-metodológico del ciclo político de Ball y colaboradores (BALL; BOWE, 1992), que aborda la política 

como un proceso continuo de idas y venidas, entre los contextos de influencia, la producción del texto político y 

la práctica, en la que todos los sujetos, considerados productores de políticas, actúan en constante disputa por la 

representatividade en la agenda política. En este proceso de disputa y circulación de la política entre contextos, se 

producen interpretaciones y resignificaciones del discurso político, desencadenando nuevas lecturas y, por lo tanto, 

nuevas prácticas. Considera, a partir de la investigación empírica realizada, que la escuela locus de esta 

investigación, y sus sujetos, actúan a favor de la realización de evaluaciones a gran escala.  Que en este processo 

adaptarse, absorber los discursos (performatividad) y planes, modificar rutinas, crear estrategias, buscar 

alternativas para superar dificultades y lograr una educación de calidad deseada. 

 

Palabras clave: Evaluación a gran escala; Escuela de campo; Recontextualización;Práctica escolar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho discute a recontextualização de políticas de avaliação em larga escala em 

uma escola considerada do campo, situada no município de Mossoró/RN. Destaca em breve 

histórico a educação do campo, cerceada por omissões e silenciamentos na legislação brasileira, 

mas com algumas conquistas alcançadas, fruto de constantes reivindicações dos movimentos 

sociais que assumem esse debate  

Trata de uma pesquisa qualitativa e utiliza a abordagem teórico-metodológica do ciclo 

de políticas de Ball e colaboradores (BALL; BOWE, 1992), a qual discute a política como um 

processo contínuo, cíclico, entre os contextos da influência, da produção do texto político e da 

prática, no qual todos os sujeitos, considerados produtores de políticas, carregados de saberes 

e subjetividades, atuam em constante disputa por representatividade na agenda política. Nesse 

processo ocorrem interpretações e ressignificações do discurso político, despertando novas 

leituras e, portanto, novas práticas. São as recontextualizações da política (BALL; BOWE, 

1992).   

Os referidos autores destacam haver elementos, envolvidos nos processos de construção 

e circulação de políticas, decisivos à análise de políticas, tais como sujeitos, identidades e 

discursos, que se constituem culturalmente e podem desencadear novos textos políticos, outros 

discursos, possíveis de serem lidos, reescritos e recontextualizados. 

Compreendemos que a abordagem do ciclo de políticas Ball e colaboradores (BALL; 

BOWE, 1992) coincide com o propósito de refletir sobre a atuação dos sujeitos da escola do 

campo na política de avaliação em larga escala, disputando espaço na agenda política, 

sobrevivendo à hegemonia, ressignificando a realidade momentânea, reagindo ao que está 

(supostamente) instituído. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa discute a recontextualização de políticas de avaliação em larga escala em 

uma escola considerada do campo, situada no município de Mossoró/RN. Trata de uma 

pesquisa qualitativa realizada entre os anos 2018/2019 (sob parecer do CEP/UERN nº 
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3.202.701), a qual teve por objetivo geral investigar como políticas de avaliação em larga escala 

são recontextualizadas nessa escola.  

A pesquisa empírica contou como metodologia principal o grupo focal, pois sua 

dinâmica permite o livre diálogo, confrontos, insights, capazes de quebrar o silenciamento e 

fazer emergir as vozes, e experiências não autorizadas pela ideia de implementação que 

acompanha determinadas políticas. Não se trata de coletar respostas a determinadas perguntas, 

mas de como instigar e manter a produção de diálogo sobre o tema em foco.  

Manzini (2014) afirma, com base em Morgan (1977), que o grupo focal é um 

procedimento de interação no qual o mediador é um pesquisador com o papel de provocar a 

discussão, a reflexão e a produção de insights sobre os temas apresentados para o grupo. Um 

procedimento que exige atenção especial e constantes fechamentos de sentidos, para evitar 

(OLIVEIRA, 2016, p.19) que a conversa promovida não se transforme em mero espaço de 

denúncias em relação aos problemas práticos do cotidiano escolar. 

Utiliza a abordagem teórico-metodológica do ciclo de políticas de Ball e colaboradores 

(BALL; BOWE, 1992), como elemento de análise, enquanto possibilidade de compreensão do 

processo de produção de políticas. Ball e Bowe (1992) defendem que a política é um processo 

contínuo, de idas e vindas, baseado em três contextos (da influência, da produção de texto 

político e da prática), nos quais todos os sujeitos estão envolvidos e em constante disputa por 

representatividade na agenda política. 

O lócus da pesquisa compreendido e definido aqui como contexto da prática é uma 

escola da rede estadual de ensino, circunscrita na 12ª Diretoria Regional de Educação (DIREC), 

da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte (SEEC/RN), situada no município 

de Mossoró/RN. Seu público é constituído por crianças e adultos assentados na terra pelo 

movimento de reforma agrária, e nomeada escola do campo. Criada em 1978, recebe alunos do 

ensino fundamental ao médio. 

Seus profissionais, de maneira geral, ingressaram por meio de concurso público e a 

direção é eleita democraticamente pela comunidade escolar. A grande maioria da equipe se 

desloca da área urbana diariamente até a escola e lá dialoga com a cultura local, contribui com 

a formação daqueles alunos e, evidentemente, aprende muito com eles. Dessa equipe, 

selecionamos os professores, equipe gestora e pedagógica, como sujeitos da pesquisa visto que 
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são eles que recebem a tarefa de executar as políticas que lá chegam (neste caso as avaliações 

em larga escala), as interpretam e recontextualizam. 

No contexto das políticas de avaliação, a escola realiza avaliação de aprendizagens e 

participa de todas as avaliações em larga escala desenvolvidas pelo MEC para o Ensino 

Fundamental e Médio, a saber: Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA); Provinha Brasil; 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), popularmente conhecido por Prova 

Brasil; Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Assim como, participa do Sistema 

Integrado de Monitoramento e Avaliação Institucional (SIMAIS), avaliação de iniciativa da 

SEEC/RN. 

 

3 EDUCAÇÃO DO CAMPO: LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E AVALIAÇÕES EM 

LARGA ESCALA 

  

A educação do campo é marcada, no Brasil, por um longo período de descaso e 

silenciamentos. O tema educação rural só vem surgir na carta de 1934, Nas legislações 

posteriores pouco ou nada foi definido para a educação do campo, incluindo a formação 

docente, no sentido de valorização e fomento.  

Na década de 1980 com o processo de redemocratização do país, o discurso em torno 

das questões do campo conseguiu espaço na agenda política, a partir dos movimentos sociais 

como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o qual tinha entre seus 

principais objetivos organizar os trabalhadores rurais, para resistir aos latifúndios e retomar o 

direito à terra, bem como lutar por uma Educação que atendesse às demandas dentro das 

particularidades camponesas (MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 2005). 

Desde então, foi desencadeada uma série de debates, entre eles: o I Encontro Nacional 

de Educadores na Reforma Agrária (ENERA) em 1997; a I Conferência de Educação Básica 

do Campo: “Por uma Educação Básica do Campo”, realizada em julho de 1998, a partir da qual 

se consolida expressão educação do campo; bem como o Seminário Nacional, realizado em 

Brasília no ano de 2002. 

No I ENERA, que tinha como propósito discutir a necessidade de aumentar a 

escolarização das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais, “[...] identificou-se que muitas 

experiências genuínas para promoção da educação do campo estavam sendo desenvolvidas por 
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várias organizações sociais e universidades” (SANTOS; SILVA, 2016, p. 138), que articuladas, 

resultaram na criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). 

O PRONERA estabelece como concepção de política pública a garantia de participação 

dos sujeitos coletivos, capazes de universalizar novos direitos alicerçados na promoção da 

diversidade. Esta diversidade é reconhecida pelo Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, 

no qual o Estado brasileiro integra o PRONERA à política pública de Educação do Campo 

(BRASIL, 2010). Tal decreto conceitua as populações camponesas e define escola do campo, 

estabelecendo princípios que abrangem os processos de ensino, considerando as especificidades 

dos sujeitos nele envolvidos. 

Além do PRONERA foram também desenvolvidas políticas como o Programa de Apoio 

à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), criado em 2007 

pelo MEC e o Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO), criado pelo 

Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, filiado ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA). Embora estes três programas representem significativos avanços à 

educação do campo, trazem marcas históricas da condição em que foi concebida a educação 

rural.  

Pinheiro (2007, p. 5) afirma que “Estes documentos pontuam em parte, anseios da 

população e contemplam, sobretudo, a formação de indivíduos pautados nos interesses 

econômicos e políticos da classe dominante brasileira”, visto que, “[...] sucessivamente os 

governos brasileiros têm implantado uma educação que não atende e não respeita às 

especificidades de cada realidade regional e muito menos a diferenciação (geográfica, cultural, 

histórica, social, etc.) do campo” (PINHEIRO, 2007, p. 5). 

A resolução Nº. 01 de 03 de abril de 2002 (BRASIL, 2002), destaca a necessidade de 

adequação da escola à vida no campo, concebe a escola do campo com peculiaridades capazes 

de dinamizar o elo entre seres humanos, a produção das condições da existência social e as 

realizações da sociedade humana. Bem como sua habilidade junto às forças econômicas, sociais 

e políticas em torno da posse da terra no país. 

O cenário descrito aponta para um descuido latente com as questões identitárias e 

culturais na produção de políticas educacionais voltadas especificamente para contexto 

educacional do campo. Destacamos, a seguir, elementos em torno das avaliações em larga 

escala nas escolas do campo. 
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3.1 Avaliações em larga escala: entre a responsabilização e as demandas 

 

As avaliações em larga escala são fruto de experiências socializadas e aperfeiçoadas de 

diversas formas e contextos, atitude que Ball (2011) chama de empréstimo de políticas, uma 

das consequências da globalização. A política de avaliação em larga escala anuncia, de início, 

a função de observar o processo ensino-aprendizagem e verificar a aprendizagem de forma 

cientifica, padrão, isonômica. No processo, sofre adaptações e ocupa novos espaços e destaque 

nas reformas educacionais. Entre as novas características está a presença de organismos 

internacionais (como PISA, OCDE, OMC, WORLD BANK) que, paulatinamente, 

recomendam políticas públicas, introduzem a responsabilização e consequentemente passam à 

proposição de currículo.  

Esta centralidade dada às avaliações em larga escala, atribuindo ao Estado sua 

responsabilidade, chega a ser intitulando de Estado avaliador (AFONSO, 2009). O foco 

principal destas testagens passou a ser os resultados e seus indicadores, fazendo valer a 

responsabilização (AFONSO, 2009) e a perfomatividade, que Ball (2002) chama de terror, 

exigindo dos profissionais, o melhor desempenho, foco e resultados, deixando em segundo 

plano a riqueza e heterogeneidade do processo de construção do saber. Nesse cenário não tardou 

para que as escolas, perdidas em sua agonia, encontrassem caminhos para burlar os testes e seus 

resultados inalcançáveis (RAVITCH, 2011).  

A política de avaliação da educação básica instituída no Brasil conta com o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB). Regida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira/Ministério da Educação (INEP/MEC), o qual, desde a criação do 

SAEB,  por volta da década de 1990, já realizou avaliações amostrais, criou a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) e a Avaliação Nacional da Educação Básica 

(ANEB), ambas em 2005; desenvolveu a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) em 2013 

e extinta em 2016, e inseriu em 2018, pela portaria 9432/2018, a educação infantil como parte 

do SAEB, embora ainda não realizadas.  

Tendo a premissa de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional 

brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos foi criado, no ano de 

2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Um indicador de qualidade 
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da educação desenvolvido pelo INEP/MEC, cujos resultados, pretensamente, serviriam para 

equalizar e fomentar políticas educacionais.  

Para Bonamino e Souza (2012) a experiência com avaliações em larga escala no Brasil 

passa por três gerações, não representadas por datas, mas por perfis e mediações distintas sobre 

o sistema avaliativo e currículo. Uma primeira geração, de caráter diagnóstico da qualidade da 

educação, sem atribuição de consequências diretas para as escolas e para o currículo, e outras 

duas gerações nas quais incide a prática da responsabilização, branda em dado momento e forte 

em outro, assim denominadas conforme perceberam o grau de influência e intervenção destas 

avaliações no currículo escolar. 

Na conjuntura das experiências narradas pelas autoras pressupomos que a educação do 

campo, já desvalorizada historicamente, seria ainda mais prejudicada. Uma vez que este 

processo avaliativo, uniformizado, reduzido a alguns descritores, disciplinas e alimentado pela 

responsabilização vai de encontro aos princípios da educação do campo, descrito na Resolução 

Nº 1, de 3 de abril de 2002 (BRASIL, 2002) que define Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo. 

 

4 RECONTEXTUALIZAÇÕES DE POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO EM LARGA 

ESCALA 

 

As questões que nortearam a discussão, no grupo focal, tinham como eixo articulador 

investigar como a escola e seus sujeitos compreendem, executam e ressignificam a política de 

avaliação em larga escala. Nessa seção, destacamos falas dos sujeitos que participam do grupo 

focal de forma a compreender processos de recontextualização do movimento das avaliações 

de larga escala então desenvolvidos na escola investigada.  

Ao questionarmos sobre a finalidade das avaliações em larga escala, os sujeitos 

apresentaram respostas comuns que parecem ser consenso, como apontado na fala de Glória 

(supervisora, grupo focal, 2018): “[...] é diagnosticar, descobrir mesmo como estão os níveis, a 

questão da leitura, escrita e matemática. Como as crianças estão aprendendo, se elas realmente 

estão atendendo ao esperado”. Também, “serve para nortear o planejamento, rever o 

planejamento, ver onde o professor está errando, para a gente fazer a correção”.  
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Observamos a compreensão de avaliação enquanto norteadora e que à escola resta 

cumprir seu papel, provavelmente definido por outrem. Nesta perspectiva, a relevância do 

sujeito nos processos de produção das políticas, no desenvolvimento do ensino aprendizagem 

e nas disputas por demandas próprias do seu local costuma ser silenciada. Parece haver uma 

compreensão de superioridade da política, quando vista como linear, na qual há sempre um 

produtor e, portanto, um implementador.  

Assim, Lopes e Macedo (2011, p. 234) contribuem com nosso entendimento ao apontar 

que existe “uma compreensão da política que valoriza sua dimensão formal: diretrizes e 

definições apresentadas em documentos assinados por instituições executivas e legislativas do 

estado”. Em um contexto onde a política é comumente interpretada como um guia para a 

prática, “[...] seja para orientar de forma técnica como a prática deveria ser desenvolvida, seja 

para orientar de forma crítica como a prática deveria ser para assumir determinadas finalidades 

de transformação social”. 

De forma sutil, a política de avaliação em larga escala e os discursos que lhe são 

inerentes, fomentam concepções de prática docente, de auto-avaliação, responsabilidade pelos 

processos de ensino aprendizagem e gestão, desvalorizando experiências e saberes locais.  

A postura de antecipação e preparo para a avaliação externa é tratada naturalmente na 

escola. Na fala de Valquíria (professora, grupo focal, 2018), podemos notar a compreensão da 

escola sobre a agenda das avaliações e direcionamentos de atividades, que já instituídas 

tornaram-se rotina: “Sim, porque a gente já sabe que, de dois em dois anos vai ter essas provas 

[...] Fazemos adequações sim! Até porque, não tem como fazer uma atividade do jeito que a 

gente quer, tem que seguir o que “eles” (grifo nosso) fazem [...] a gente já faz; pegamos 

atividades que já aconteceram e fazemos simulados em sala de aula para eles irem se 

adaptando”. 

O “eles” que grifamos seriam as instâncias superiores, os elaboradores de políticas, 

tacitamente instituídos por visões estadocêntricas. Esta postura pode ser um indício da 

performatividade (BALL, 2002). O sujeito é estimulado pelo discurso de responsabilidade e 

excelência a gerir a si mesmo, em cumprimento de uma performance de eficácia, muitas vezes, 

considerada inatingível, gerando insatisfação, culpa e, portanto, necessidade de superação. 

Percebemos na fala de Emília (professora, grupo focal, 2018) uma culpabilização, um cuidado 

em justificar o não alcance de metas, conforme por ela destacado, que se sente triste porque se 
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esforça tanto e o resultado (dos exames) não é o que esperava: “[...] são inúmeras situações na 

sala de aula, que geram uma nota baixa do IDEB. [...] a gente planeja uma aula bem-feita, [...] 

mas infelizmente [...] o resultado é baixo e a gente se torna prejudicado sem ter culpa de fato”.  

Os resultados dessas avaliações trazem uma inquietação acerca do que não pode ser 

mensurado, do subjetivo. Em um desconforto que faz questionar o processo avaliativo, a 

professora Valquíria afirma que se sente incomodada, sim. Porque “[...] a gente passa o ano 

aqui trabalhando com eles, dia após dia, somos conscientes daquilo que fazemos” (grupo focal, 

2018). Apesar de considerar que a equipe é muito boa, não falta, que todos estão sempre 

presentes, essa professora se pergunta (quando chega um resultado negativo quanto às 

avaliações): “meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui esse tempo todo, se o aluno não 

aprendeu?”. Na opinião da professora, “o resultado era para ser bem mais, diante do que a gente 

trabalha aqui [...] Por que essas crianças não tiraram uma nota maior? Tanto que a gente trabalha 

em sala de aula, tanto que a gente faz na escola e não vemos isso nos resultados [...]” 

(VALQUÍRIA, professora, grupo focal, 2018). 

As interpretações sobre as avaliações demonstram desconforto e, apesar de os sujeitos 

crerem na lisura e na importância do processo, sentem que algo está em desacordo com sua 

prática, conforme destacado pelo professor João: “[...]as avaliações externas não representam 

necessariamente a realidade da escola. Como a avaliação é de cima para baixo, acaba que uma 

escola simples como a nossa seria prejudicada nesse contexto” (grupo focal, 2018), visto que 

“até pouco tempo atrás (a escola) tinha problemas estruturais de transporte, como é que ela vai 

competir com escolas que têm aula direitinho todo ano?” (JOÃO, professor, grupo focal, 2018). 

Tais questões nos levam a inferir que, quando o olhar se volta para as próprias 

necessidades, os sujeitos repensam as ideias que chegaram a aceitar, tecem novo juízo de valor 

e consequentemente a forma de ver e fazer política. O discurso é recontextualizado. As 

demandas locais começam a se impor e, na medida em que o diálogo se desenvolve, a percepção 

das necessidades e dificuldades que enfrentam já emerge em seus discursos.  

O professor Wanderson afirma que “embora no campo teórico, essa avaliação seja 

pensada no bom sentido”, na prática ele a vê “como mais um instrumento utilizado 

simplesmente para a coleta e análise de dados quantitativos e não qualitativos. Só se quer isso. 

A prova chega, ela é realizada, depois de certo tempo sai aquele resultado e, acabou. Deveria 

existir feedback entre a escola e as secretarias” (WANDERSON, professor, grupo focal, 2018).  
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A política parece se forjar em meio ao diverso e, entre discursos e demandas há sujeitos, 

que desconfiam do discurso pronto, centralizado e a ele dedicam seu olhar, suas 

(re)interpretações e desencadeiam disputas em valorização de suas próprias demandas. Uma 

vez despertada esta percepção, transformam-se também as práticas.  

Para Lopes e Macedo (2011, p. 237), se considerarmos “que o poder é difuso e sem 

centro, com múltiplos centros contextuais sendo produzidos, a prática das escolas tende a ser 

considerada também como um centro decisório e de produção de sentidos para a política”, 

passando a ser parte integrante de qualquer processo de produção de políticas. 

 Quando o contexto da prática adentra o debate, surgem outras interpretações, os sujeitos 

se percebem e, atuam em defesa de suas demandas. Os movimentos sociais, em disputa, 

conseguiram espaço para a educação do campo na agenda política e assim, consolidaram 

avanços a este setor na política brasileira.   

Na escola, os sujeitos compreendem a política de avaliação como sendo importante até 

mesmo necessária, mas, questionam o processo e a falta de subjetividade para que suas 

demandas sejam também contempladas, como representa a fala de um dos professores: “Se ela 

é uniforme, obviamente ela desconsidera as especificidades da escola do campo. 

Consequentemente tem impacto significativo no resultado dela, não há como não ter”, 

argumenta o professor Wanderson (grupo focal, 2018). O professor argumenta o fato de a 

clientela ser diversificada, e que quando comparada a questão do espaço urbano e rural, por 

vezes são desconsideradas problemáticas que são específicas do campo. “E a avaliação é uma 

só, independente de qual seja o rincão onde é realizada essa avaliação. Ela é nacional, a mesma 

que aplica em Natal, aplica dentro da floresta amazônica, em qualquer lugar é a mesma, então 

consideram os alunos de forma homogênea” (WANDERSON, professor, grupo focal, 2018). 

Questionar a homogeneidade desperta outros olhares, não tarda e outras demandas são 

trazidas ao debate e possíveis recontextualizações do processo são apresentadas, como é o caso 

do livro didático, considerando-se que “vem um livro, especificamente para a escola do campo”, 

destaca a professora Vilma, ao mesmo tempo em que questiona: “por que o livro é específico 

para escola do campo e as avaliações externas são iguais para todas as escolas, urbanas e 

rurais?” (VILMA, professora, grupo focal, 2018). 

Os professores disputam espaço para suas demandas e com isso vão desconstruindo o 

que foi instituído para processo das avaliações em larga escala. Passam a questionar o texto, a 
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prática, a pretensa eficiência que está implícita no discurso que a constitui, questionam 

caminhos e resultados.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No processo de investigações sobre as avaliações em larga escala em uma escola do 

campo, compreendemos que os sujeitos envolvidos estão dispostos a colaborar com a realização 

das avaliações. Modificam rotinas, criam estratégias para vencer as dificuldades. Produzem 

políticas. Identificam, no entanto, que o processo possui fragilidades e que suas demandas são 

prejudicadas diante delas, causando frustrações diante de resultados que não correspondem a 

seus esforços. 

Os professores demonstram sentir a responsabilidade sobre o processo, mas resistem a 

essa ideia. Quando questionados acerca da responsabilidade sobre os resultados, os professores 

compreendem que o resultado de provas da avaliação em larga escala está para além da prática 

docente, tendo em vista o contexto social no qual estão inseridos. Eles acreditam que suas 

práticas estão além das condições de trabalho ofertadas pela escola (sejam estruturais ou das 

condições sociais do meio em que a escola está inserida).  

Os professores e demais envolvidos na escola sabem da importância da escola naquele 

contexto específico, incorporam a ideia de qualidade e acreditam que políticas, como as 

avaliações em larga escala, são necessárias. Nessa perspectiva, recebem a proposta, absorvem 

os discursos (performatividade), adaptam-se, desconstroem conceitos e seguem na caminhada 

por uma pretensa e desejada educação de qualidade. No entanto, suas demandas se impõem, se 

hibridizam, forjam novos discursos (recontextualização) e interferem nos resultados, pois a 

cultura e identidade local são frutos de construções particulares, que resistem e sem impõem 

desencadeando novos discursos e novas políticas.  
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Resumo 

Este artigo apresenta um Estado da Arte sobre necessidades de formação docente, turmas multisseriadas e 

alfabetização e letramento, que subsidiou nossa Dissertação de Mestrado. Definiu-se como objetivo tecer algumas 

considerações sobre o Estado da Arte em/para Educação. Partiu-se de considerações sobre o uso dessa metodologia 

de pesquisa a partir das referências de Ferreira (2002) e Romanowski e Ens (2006). Em seguida, realizou-se um 

levantamento de trabalhos disponíveis sobre essa temática no banco de dados da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e no repositório de teses e dissertações no Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGEd/UFRN), no período de 2007 a 2017, 

analisando-se 06 artigos, 04 dissertações e 04 teses. Como resultados, ressaltou-se, por meio do mapeamento, que 

ainda são poucos os estudos no âmbito das pesquisas sobre Educação do Campo que focalizam o processo de 

alfabetização e/ou letramento das crianças, bem como sobre necessidades de formação continuada de professores 

alfabetizadores em ambiente de turmas multisseriadas nessa modalidade de ensino. Concluiu-se que a utilização 

dessa metodologia pode significar uma contribuição muito importante na constituição do referencial teórico de 

determinada área de conhecimento. 

 

Palavras-chave: Estado da Arte. Necessidades Formativas. Alfabetização. Letramento. Turmas Multisseriadas. 

 

 

Resumen 

Este artículo presenta un estado del arte sobre las necesidades de formación docente, clases multigrado y 

alfabetización y alfabetización, que apoyó nuestra disertación de maestría. El objetivo fue hacer algunas 

consideraciones sobre el estado del arte en/para la educación. Partimos de consideraciones sobre el uso de esta 

metodología de investigación a partir de las referencias de Ferreira (2002) y Romanowski y Ens (2006). Luego, se 

realizó un relevamiento de los trabajos disponibles sobre este tema en la base de datos de la Asociación Nacional 

de Posgrados e Investigaciones en Educación (ANPED) y en el repositorio de tesis y disertaciones en el Programa 

de Posgrado de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (PPGEd / UFRN), de 2007 a 2017, analizando 06 

artículos, 04 disertaciones y 04 tesis. Como resultado, se enfatizó, a través del mapeo, que aún existen pocos 

estudios en el campo de investigación en Educación Rural que se enfoquen en el proceso de alfabetización y/o 

alfabetización de los niños, así como en las necesidades de educación continua de los alfabetizadores en medio 

ambiente de clases multigrado en esta modalidad docente. Se concluyó que el uso de esta metodología puede 

significar un aporte muy importante en la constitución del referencial teórico de un área de conocimiento 

determinada. 

 

Palabras-clave: Estado del Arte. Necesidades de Entrenamiento. Literatura. Literatura. Clases Multiserie. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, nos últimos anos, temos observado uma expansão acentuada de programas, 

cursos, seminários, congressos, encontros, na área educacional em seus diferentes aportes. 

Assim sendo, também é possível observar um crescente interesse na pesquisa envolvendo 

aspectos e temas os mais variados sobre educação, tais como: currículo, formação inicial e 

continuada de professores, metodologias de ensino, identidade e profissionalização docente, 

políticas de formação, bem como de estudos publicados em revistas científicas da área, 

apresentados em congressos.  

Neste cenário, circulam dissertações, teses, artigos, enfim, inúmeros estudos e 

publicações sobre os aspectos que envolvem a educação e a formação das pessoas em espaços 

escolares. Isso nos leva a questionar acerca das reais contribuições e pertinência destas 

publicações para a área, considerando que o interesse pelos temas educacionais não tem sido 

suficiente para que mudanças significativas ocorram nos espaços de formação, sejam escolares 

ou não escolares. 

Este estudo do Estado da Arte realizado vinculou-se ao nosso projeto do Mestrado 

Alfabetizar letrando alunos de turmas multisseriadas da Educação do Campo: que 

necessidades da formação docente?, do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEd. 

 O estudo sobre a produção científica acerca de necessidades de formação docente, 

Educação do Campo no contexto de turmas multisseriadas e alfabetização e letramento se 

iniciou por uma revisão de investigações que têm caráter bibliográfico, denominado “Estado da 

Arte” ou “estado do conhecimento” (FERREIRA, 2002), “síntese integrativa” (ANDRÉ, 2002) 

ou “pesquisas que estudam pesquisas” (SLONGO, 2004). Tal revisão foi muito importante para 

fornecer ao estudo o embasamento necessário ao referencial teórico e essencial para ampliar as 

escolhas metodológicas e determinar estritamente o objeto de estudo. 

Romanowski e Ens (2006), ao analisar pesquisas denominadas do tipo “Estado da Arte”, 

em educação, apontam que faltam estudos que realizem um balanço e encaminhem para a 

necessidade de um mapeamento que desvende e examine o conhecimento já elaborado e 

apontem os enfoques, os temas mais pesquisados e as lacunas existentes.  

Assim, tivemos como objetivo tecer algumas considerações sobre o Estado da Arte 

em/para Educação por ter sido o método de pesquisa da nossa dissertação de Mestrado, em que 
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fizemos uma análise de conteúdo da produção científica brasileira (teses, dissertações e artigos) 

sobre necessidades de formação docente, Educação do Campo, no contexto de salas 

multisseriadas, e alfabetização e letramento, dentro do período de 2007 a 2017. Nossas fontes 

foram os trabalhos disponíveis no banco de dados da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação – ANPED (ANPED, 2017) e no banco de teses e dissertações do 

Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

PPGED/UFRN- (UFRN, 2017). 

Nossa proposição com o trabalho de Mestrado foi elaborar um referencial que ajudasse 

às pesquisas posteriores a identificarem de forma rápida, clara e rigorosa o que tem sido e o que 

ainda precisa ser pesquisado na temática das necessidades formativas de professores 

alfabetizadores, em salas multisseriadas, na perspectiva de alfabetizar letrando.  

Nesse sentido, nos apoiamos em Charlot (2006, p. 17) sobre a necessidade de se 

construir uma “memória da educação” como um ponto de partida para a pesquisa educacional, 

pois, segundo o autor, “nossa disciplina não tem uma memória suficiente, e isso freia o 

progresso da pesquisa em educação”, no sentido de evitar pesquisas repetidas e sem conexão e 

continuidade umas com as outras, portanto, frente à necessidade de “constituir um arquivo 

coletivo da pesquisa em educação e definir uma ou várias frentes da pesquisa”. (CHARLOT, 

2006, p. 18).  

Sobre a construção do arquivo construído, consideramos a elaboração de levantamentos 

anteriores da referida temática que foram realizados com uma temporalidade diferente, com o 

intuito de contribuirmos para destacar o tema em discussão ou a ser discutido. 

O interesse nessa área de pesquisa acerca do Estado da Arte teve como referência 

discussões sobre quais as contribuições que esse método pode trazer para a educação. 

Nesse sentido, apresentamos considerações sobre o sobredito método no que diz respeito a uma 

breve explanação de trabalhos que o utilizaram para apontar o que foi produzido na temática já 

referida, usando as palavras-chave “processos de alfabetização e letramento, necessidades de 

formação docente e salas multisseriadas”. 

 Para Brandão (1985), o método “Estado da Arte” constitui-se em levantamentos do que 

já sabemos sobre determinada área. O sobredito método nos permitiu estabelecer relação com 

produções anteriores, nas quais pudemos identificar temáticas recorrentes, com novas 

perspectivas.  
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Em Thierren e Thierren (2004, p. 8), entendemos que o Estado da Arte tem o objetivo 

de “mapear e discutir uma certa produção científica acadêmica em determinado campo de 

conhecimento”.  

 Sabendo da importância desse estudo para o desenvolvimento de qualquer pesquisa, 

percebemos que esse processo tem se revelado extremamente complexo, considerando o 

volume de trabalhos produzidos e divulgados na atualidade, diante de diferentes fontes, formas 

de comunicação e compartilhamento dos resultados das pesquisas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

  Apresentamos as pesquisas selecionadas, 14 ao todo, sendo 06 artigos da ANPED e 08 

trabalhos do PPGEd/UFRN (04 dissertações e 04 teses), cujo acesso permitiu sua leitura na 

íntegra, o que resultou em uma análise mais detalhada desse material e na sua organização em 

três focos temáticos: processos de alfabetização e letramento; práticas e saberes docentes em 

salas multisseriadas; e análise de necessidades formativas. Esses focos, por sua vez, reuniram 

os temas principais dos estudos, considerando semelhanças e diferenças quanto aos seus 

resultados. 

Feitas essas considerações, realizamos em nosso estudo de Mestrado um cruzamento 

dos trabalhos referidos. Iniciamos a investigação com a digitação da expressão “Formação de 

professores”, seguida por “Formação continuada de professores”, no campo de busca dos 

referidos bancos de dados. Fizemos uso dessa técnica com vistas a compreendermos quantos 

trabalhos de formação de professores discutem sobre formação continuada de professores. 

Pesquisando no GT 08 da ANPED e em dissertações e teses do PPGEd/UFRN, 

percebemos que a quantidade de trabalhos que investigam a formação de professores é 

considerável em relação àqueles que tratam da formação continuada. Nessa perspectiva, não 

pudemos deixar de comparar o percentual discrepante entre esses dois eixos nos bancos 

pesquisados, o qual apontava para menos da metade, 46,37%, nos trabalhos da ANPED. Bem 

menos do que isso foi o resultado das dissertações e teses, que apresentou apenas 21,59% de 

trabalhos que abordavam a formação continuada de professores. Apesar do tema “Formação de 

professores” estar no centro das discussões pedagógicas, com mais de 106 trabalhos publicados, 
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evidenciamos que a “Formação continuada” parecia não acompanhar esse interesse científico, 

considerando o baixo percentual indicativo de suas publicações. 

Essa baixa porcentagem em estudos sobre a formação continuada revelou que essa 

temática merece uma atenção maior dos pesquisadores acerca da formação docente, na medida 

em que esses dados puderam esclarecer alguns dos motivos para compreendermos o baixo 

impacto daquela formação na melhoria do ensino. Diante dos dados apresentados, inferimos 

que as produções sobre formação continuada eram inferiores às de formação inicial, pois 

representavam apenas 37,65% da média total de trabalhos que versavam sobre formação de 

professores.  

 

3 RESULTADOS - FOCALIZANDO PESQUISAS COM OBJETOS SEMELHANTES 

 

No mapeamento realizado, considerando que o número de estudos sobre formação 

continuada fosse relativamente pequeno em relação à formação docente, abrangendo 37,65% 

do total de trabalhos, não pudemos desprezar os aspectos focalizados nos trabalhos, bastante 

variados, que perpassaram os níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

além das modalidades de adultos, especial e do campo, revelando dimensões bastante ricas e 

significativas desse tipo de formação.  

Nos trabalhos analisados, a concepção de formação continuada foi entendida como 

formação em serviço, enfatizando-se o papel do professor como profissional, estimulando-o na 

construção de novos meios para desenvolver seu trabalho pedagógico e refletindo sobre a 

própria prática. Desse modo, os trabalhos afirmaram que “a formação deve se estender ao longo 

da carreira e deve se desenvolver, preferencialmente, na instituição escolar”. (ANDRÉ et al, 

1999, p. 304). 

A temática “Necessidades de Formação Continuada de Professores” foi o eixo com o 

menor percentual totalizado, 16,50%, ou seja, a menos discutida entre os eixos. Os trabalhos da 

ANPED (06,25%), organizados no GT 08, debateram necessidades de formação continuada no 

contexto de Secretarias Municipais de Educação, em projetos de educação não escolar e de 

docentes iniciantes que ingressam em universidades públicas. Com o índice um pouco mais 

elevado (33,33%), um total de 13 trabalhos, o banco de dissertações e teses do PPGEd/UFRN 

contribuiu com os seguintes resultados: 07 dissertações que tratavam de necessidades de 

792 



 
 

 

formação continuada no contexto de professores egressos do PNAIC; professores que atuavam 

em escola com maior IDEB; professores iniciantes na Educação Infantil; professores para o 

trabalho em tempo integral;  professores em Ciências Biológicas; professores em Ciências 

Naturais; e professores que atuavam na área de Geografia. As teses que discutiam essa temática 

totalizaram o número de 06, na perspectiva de necessidades de formação continuada de 

professores que atuavam no PRONATEC; no Programa Ensino Médio Inovador; na Educação 

Infantil; no ensino de Ciências; e professores alfabetizadores do Ciclo de Alfabetização. 

Evidenciamos que, nesse eixo, as dissertações e teses publicadas no PPGEd/UFRN 

superaram os trabalhos publicados na ANPED, que teve o menor percentual dos três eixos. Com 

isso, recomendamos aos pesquisadores mais experientes que pesquisem e estimulem as 

discussões sobre esse eixo, tendo em vista essa pequena quantidade de trabalhos. 

O eixo que apontou maior percentual na investigação foi “Alfabetização e/ou 

Letramento”, totalizando um percentual de 54,36% dos dois bancos de pesquisa. Nos trabalhos 

publicados pela ANPED, vinculados ao GT 10, o percentual, 60,95%, foi bem maior do que o 

do PPGEd/UFRN. A maioria desses textos (23) discutiu o processo de alfabetização nas mais 

variadas formas, tais como: em turmas multisseriadas; em espaços de livro e leitura; em práticas 

de alfabetizadoras; em leitura e escrita; na formação de professores alfabetizadores; no ensino 

de Língua Portuguesa; no contexto de alfabetizadoras indígenas; no analfabetismo; em cartilhas 

de alfabetização; na consciência fonológica e escrita; no ciclo de alfabetização; na informática; 

na oralidade e escrita; na concepção de leitura; no uso de entrevistas em pesquisas sobre 

alfabetização e como suporte de textos.  

Em seguida, o processo de letramento foi analisado em 11 artigos, tratando-o: na 

perspectiva de suas práticas; no ensino superior; no contexto cultural; no letramento escolar; 

em comunidades populares; em salas de assentamento de reforma agrária; no letramento 

literário; no ensino de História; no trabalho com jovens indígenas Xakriabá; e em práticas e 

eventos de letramento em comunidades periféricas.  

Em 5 artigos, os autores abordaram os processos de alfabetização e letramento no 

contexto da criança de seis anos no Ensino Fundamental; concepções de alfabetização e 

letramento; o que dizem as crianças sobre esses processos; práticas de alfabetização e 

letramento; e alfabetizar letrando. 
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Em relação aos trabalhos publicados no PPGEd/UFRN, dentro desse eixo, o índice foi 

bem menor (43,59%) do que aqueles encontrados na ANPED. Encontramos um total de 17 

trabalhos, sendo 12 dissertações que discutiram a alfabetização no contexto da gestão escolar; 

a leitura literária; a inserção da criança de 6 anos no Ensino Fundamental; a alfabetização 

científica; o ciclo de alfabetização; os saberes docentes; o Programa Alfabetização Solidária; o 

Programa Pró-Letramento; o planejamento dos professores alfabetizadores; o currículo de 

Matemática; alfa como objeto de aprendizagem; e a alfabetização na inclusão escolar.  

No que tange às teses, foram localizadas 05, dentre as quais 04 discutiram a 

alfabetização na formação de professores alfabetizadores do curso de Pedagogia, alfabetização 

na EJA e alfabetização de alunos com deficiência intelectual e 01 tratou do letramento na 

Matemática e nas Ciências na formação docente. Constatamos que, apesar da quantidade de 

dissertações e teses ser menor do que os trabalhos publicados na ANPED, não pudemos 

desconsiderar que houve interesse de pesquisadores nesse eixo, com as mais variadas áreas de 

estudo.  

No terceiro eixo, “Educação do Campo e/ou Salas Multisseriadas”, consideramos o 

percentual total de 29,12% muito baixo. Os trabalhos do GT 03 da ANPED apresentaram um 

percentual de 32,79%, bem superior aos do PPGEd/UFRN, com a quantidade de 16 artigos na 

área da Educação do Campo, nos mais diversos contextos, quais sejam: movimentos sociais no 

campo; educação de jovens do campo; igreja e educação do campo; educação do campo e 

agroecologia; políticas da educação do campo; movimentos sociais, educação do campo e 

direito; educação infantil no campo; educação do campo e educação especial; escola rural 

multisseriada e IDEB, educação do campo e escola pública. Em relação às salas multisseriadas, 

apenas 01 artigo foi localizado, o qual tratava da formação continuada de professores nesse 

contexto.  

Ficamos surpresos com os trabalhos achados no PPGEd/UFRN, um percentual de 

23,07%, muito baixo. Eles incluíam 06 dissertações que tratavam da Educação do Campo na 

perspectiva da Escola Ativa; das DOEBEC para as escolas do campo; de desenvolvimento 

sustentável e proposta curricular; saberes e perspectivas de professores; práticas de professores 

do campo; e do Pronera e alfabetização. No que concerne às salas multisseriadas, encontramos 

apenas 01 dissertação que abordava a docência nesse contexto. Em seguida, localizamos 02 

teses, uma que se referia à formação docente no campo e outra que tratava de avaliação do 
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Programa Escola Ativa em salas multisseriadas. Constatamos, nesse eixo, que o interesse pela 

pesquisa nessa seara ainda se dá de forma muito tímida. 

Acreditamos que seja importante conhecermos a quantidade de trabalhos produzidos em 

cada temática a fim de compreendermos a relevância do nosso trabalho em termos quantitativos. 

Nesse sentido, cruzamos os eixos “Necessidades de Formação Continuada de Professores”, 

“Alfabetização e Letramento” e “Educação do Campo e/ou Salas Multisseriadas” para 

sabermos, de fato, o quanto já havia sido produzido com essas temáticas, aguardando um 

resultado promissor, para, então, partirmos para a questão da qualidade do que está sendo 

produzido.  

Quando cruzamos os três eixos da nossa pesquisa, constatamos não haver nenhum 

estudo que tratasse das necessidades de formação continuada de professores alfabetizadores da 

Educação do Campo em salas multisseriadas, no Ciclo de Alfabetização. 

Nessa última etapa do mapeamento da pesquisa, dentre os 64 artigos analisados da 

ANPED que compreendiam os eixos “Necessidades de formação continuada de professores”, 

“Alfabetização e/ou Letramento” e “Educação do Campo e/ou Salas Multisseriadas”, com 

surpresa, identificamos apenas 02 que tratavam dos processos de alfabetização e letramento no 

contexto de salas multisseriadas na Educação do Campo, sendo que um analisou as práticas de 

alfabetização para lidar com a heterogeneidade em salas multisseriadas do Ciclo de 

Alfabetização e o outro investigou o processo de letramento em sala de aula de uma escola de 

assentamento. Por outro lado, não havia nenhum trabalho a respeito das necessidades de 

formação continuada de professores que atuam na Educação do Campo em salas multisseriadas 

no Ciclo de Alfabetização.  

Nos 39 trabalhos de dissertações e teses publicados no PPGEd/UFRN, considerando os 

eixos “Necessidades de formação continuada de professores”, “Alfabetização e/ou Letramento” 

e “Educação do Campo e/ou Salas Multisseriadas”, lamentavelmente, não encontramos nenhum 

que tratasse de alfabetização e/ou letramento em salas multisseriadas da Educação do Campo. 

Ou seja, sobre as “Necessidades de formação continuada de professores alfabetizadores da 

Educação do Campo em Salas Multisseriadas”, assim como nos artigos da ANPED, também 

não visualizamos nenhum trabalho referente com esse enfoque. 

Nesse contexto, considerando os três eixos sobreditos, significa que, de um total de 103 

trabalhos analisados nos dois portais (ANPED e PPGEd/UFRN),  nenhum focalizou, mais 
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especificamente, o estudo das necessidades de formação continuada de professores no contexto 

da Educação do Campo, em salas multisseriadas, no Ciclo de Alfabetização. Sendo assim, 

entendemos que nosso objeto de estudo se constituiu em relevante contribuição para a área 

acadêmica, ao mesmo tempo em que possibilitou a construção de propostas de formação 

docente a partir da análise de necessidades dos professores alfabetizadores que atuam/atuavam 

nas referidas turmas.   

Evidenciamos, por meio desse mapeamento, que ainda são poucos os estudos no âmbito 

das pesquisas sobre Educação do Campo que focalizam o processo de alfabetização e/ou 

letramento das crianças, bem como sobre necessidades de formação continuada de professores 

alfabetizadores em ambiente de turmas multisseriadas nessa modalidade de ensino. A esse 

respeito, nosso estudo trouxe originalidade e ineditismo para os bancos pesquisados, 

contribuindo com os trabalhos já produzidos.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para alguns pesquisadores, o método do Estado da Arte ainda é visto como um estudo 

de pouca importância ou irrelevante no sentido de ser numa perspectiva bibliográfica.    

Nesse contexto, a utilização do referido método pode significar uma contribuição muito 

importante na constituição do referencial teórico de determinada área de conhecimento, visto 

que esse busca identificar os aportes significativos da construção da teoria e prática pedagógica, 

apontando as restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de 

disseminação, bem como na identificação de experiências inovadoras investigadas que apontem 

alternativas de solução para os problemas da prática.   

Nesta análise do Estado da Arte sobre necessidades de formação continuada de 

docentes, alfabetização e letramento e Educação do Campo, em turmas multisseriadas, foi 

possível perceber um movimento acadêmico que tem buscado reflexões aprofundadas sobre a 

profissionalização docente, estabelecendo a formação continuada como necessidade de 

desenvolvimento pessoal e profissional. 
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Resumo 

O estudo tem como objetivo geral apresentar uma experiência de ensino e aprendizagem em geometria na 

perspectiva da Etnomatemática em uma escola Quilombola. Para sustentar o objetivo geral, utilizamos os seguintes 

objetivos específicos: 1) refletir sobre o ensino de geometria na perspectiva da Etnomatemática; 2) realizar 

atividades pedagógicas de geometria na perspectiva da Etnomatemática e 3) identificar as contribuições e 

retrocessos das atividades pedagógicas. A experiência foi desenvolvida em três momentos, inicialmente com 

conceitos (leitura, identificação e compreensão de figuras planas), seguindo de observação (imagens na natureza, 

em casa e em outros espaços) e interação pedagógica (confecções e discussões sobre as figuras planas). A atividade 

foi realizada na comunidade Kalunga Ema na Escola Estadual Calunga III, com alunos dos 5° e 6° anos do Ensino 

Fundamental. A metodologia adotada foi a abordagem qualitativa e para a coleta de dados utilizamos a observação 

participante e análise descritiva. Após a identificação e conceituação, foi realizada a construção de materiais 

didáticos com os estudantes. Nesse sentido, em meio ao processo, evidenciou-se que muitos estudantes tinham 

dificuldades em identificar e conceituar a geometria plana, bem como resolver questões, ainda que elementares.  

Após a experiência com a proposta realizada e a avaliação oral, constatou-se que a maioria dos alunos conseguia 

identificar e compreender conceitos da geometria plana, evidenciando o êxito da atividade  

 

Palavras-Chave: Etnomatemática; Geometria; Atividade Pedagógica; Escola Quilombola; Elaboração de 

materiais. 

 

 
Resumen 

El estudio tiene como objetivo presentar una experiencia de enseñanza y aprendizaje en geometría desde la 

perspectiva de la Etnomatemática en una escuela quilombola. Para apoyar el objetivo general, utilizamos los 

siguientes objetivos específicos: 1) Reflexionar sobre la enseñanza de la geometría desde la perspectiva de la 

Etnomatemática; 2) Realizar actividades pedagógicas en geometría desde la perspectiva de la Etnomatemática y 

3) Identificar los aportes y retrocesos de las actividades pedagógicas. Esta temática se desarrolló en tres momentos, 

inicialmente con conceptos (lectura, identificación y comprensión de figuras planas), observación (imágenes en la 

naturaleza, en casa y en otros espacios) e interacción pedagógica (elaboración y discusión de figuras planas). La 

investigación se ubica en la comunidad Kalunga Ema en la Escuela Estatal Calunga III con estudiantes de quinto 

y sexto grado de primaria. La metodología adoptada fue el enfoque cualitativo, para la recolección de datos se 

utilizó la observación participante y el análisis descriptivo, luego de la identificación y conceptualización, se 

realizó la construcción de los materiales didácticos con los estudiantes. En este sentido, en medio del proceso, 
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quedó claro que muchos tenían dificultades para identificar y conceptualizar la geometría plana. Luego de la 

experiencia con la propuesta propuesta y la evaluación oral, se señaló que la mayoría de los estudiantes fueron 

capaces de identificar y comprender conceptos de geometría plana. 

 

Palabras Clave: Etnomatemáticas; Geometría; Actividad pedagógica; Escuela Quilombola; Preparación de 

materiales. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A maneira de ensinar e produzir conhecimentos na área de matemática vêm passando 

por inúmeras alterações metodológicas a fim de responder as demandas sociais, científicas e 

tecnológicas, requeridas na atualidade, pois muito se discute sobre um ensino contextualizado, 

significativo e interligado com a realidade.  

Nesse sentido, o estudo tem como objetivo geral apresentar uma experiência de ensino 

e aprendizagem em geometria na perspectiva da Etnomatemática em uma escola Quilombola. 

Para sustentar o objetivo geral, utilizamos os seguintes objetivos específicos: 1) refletir sobre a 

Etnomatemática e o ensino de geometria; 2) realizar atividades pedagógicas de geometria na 

perspectiva da Etnomatemática e 3) identificar as contribuições e possibilidades das atividades 

pedagógicas em sala de aula, na perspectiva da Etnomatemática. 

O primeiro tópico apresenta uma discussão sobre a Etnomatemática enquanto área de 

pesquisa, política social e afirmativa e as articulações possíveis com o ensino de geometria. O 

segundo tópico apresenta a experiência por meio da articulação entre a Etnomatemática e o 

ensino de geometria. Por fim, apresentamos as atividades desenvolvidas e as reflexões sobre a 

atividade proposta. 

É preciso destacar que, diante de todo o caos em que vivemos, em função da pandemia 

do novo coronavírus, “encontram-se professores, alunos e familiares vivendo um verdadeiro 

dilema: [...] o ensino remoto, que intensificou o debate sobre novos modelos, processos de 

comunicação educacional e ensino e aprendizagem” (MOREIRA; VIEIRA, 2020, p. 171), o 

que assegura a necessidade de atividades e eventos como esse, que pode minimizar os impactos 

das graves perdas educacionais que assistimos. 

 

2 ETNOMATEMÁTICA E O ENSINO DE GEOMETRIA EM UMA ESCOLA 

QUILOMBOLA 
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No que diz respeito ao ensino de geometria, ao longo dos anos constantemente surgem 

discussões sobre as metodologias utilizadas no ensino dessa disciplina na sala de aula 

(PEREIRA, 2016, p. 16). A geometria é uma das áreas da matemática que tem grande relevância 

e aplicabilidade no currículo escolar da educação básica. Entretanto, de acordo com Resende e 

Mesquita (2013), muitos educandos apresentam dificuldades em compreender os conceitos 

mais simples.  

Compreendendo que os conhecimentos devem carregar um grau de subjetividade, ser 

multicultural, interdisciplinar e de possibilidade a estar na natureza e no cotidiano, passamos a 

buscar essa necessidade de integração metodológica, em autores como Moreira (2019), 

D’Ambrósio (2019), Druzzian (2002) que apontam um novo olhar em relação ao ensino de 

matemática quando refletem sobre a possibilidade de um ensino alicerçado na Etnomatemática. 

Para Moreira (2019), a Etnomatemática tem a sua origem na necessidade de 

compreender e resolver os problemas cotidianos de um determinado povo ou grupo social sem 

aferir a sua essência.  

 

Etnomatemática é a matemática praticada por grupos culturais, tais como 

comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, crianças 

de uma faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros grupos que se identificam 

por objetivos e tradições comuns aos grupos [...] é embebida de ética, focalizada na 

recuperação da dignidade cultural do ser humano (D’AMBROSIO, 2019, p.04). 

 

Druzzian (2002) concorda que a Etnomatemática é uma das maneiras de resgatar as 

histórias/contos do presente e do passado e entendê-la enquanto processo de criação humana, 

ou seja, essa proposta metodológica implica na proposição de novas pedagogias para o campo 

educacional e, sendo uma relação prática, viva, dinâmica, ativa, ambiental e antropológica, a 

Etnomatemática como “implicação pedagógica” (SACHS; FERNANDES, 2018, p. 248), busca 

uma mudança qualitativa e estrutural em meio a construção sistêmica de conhecimento, 

incorporando-se ao currículo escolar na procura de realizar ações interdisciplinares na 

estruturação dos conhecimentos que dialoguem com o conhecimento cientifico e o empírico.  

No que diz respeito à Etnomatemática e o ensino de geometria, as possibilidades vão 

desbravando-se em busca de novos horizontes, em que o processo de ensino e aprendizagem se 

torna lógico, intuitivo e significativo à medida que o educando possa observar a realidade e a 

partir de seu conhecimento de mundo interpretá-lo. Uma vez que a matemática vivenciada pelos 

indígenas, quilombolas, artesãos e ribeirinhos estão impregnados de geometria.  
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3 CENÁRIO DA PESQUISA E ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 O trabalho tem como fundamento a abordagem qualitativa, que para Gil (2002), busca 

interpretar a realidade por meio de variáveis sem que o pesquisador interfira na própria 

realidade. A construção dos dados partiu da observação participante e da análise descritiva, que 

segundo Gil (2002), o pesquisador constitui um relacionamento multilateral com o campo de 

pesquisa, no qual o “objetivo primordial é a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno”.  

A experiência contou com 22 estudantes, sendo oito do sexo feminino e 14 do sexo 

masculino; a faixa etária era de 11 anos de idade e os estudantes eram de turmas do 5° e 6° 

anos, no turno matutino, do ensino fundamental de uma escola quilombola no município de 

Teresina de Goiás. A aplicação da proposta durou 12 horas, na qual dividiu-se em três 

momentos, totalizando quatro horas-aula. 

 Na primeira atividade, por meio de imagens e exposições no projetor, identificamos 

como são visualizados no espaço e no plano tais figuras. Após isso, buscamos diferenciar de 

forma viso-espacial elementos que orientavam a compreensão das figuras planas.  

 Na segunda atividade, após a explanação precedida de imagens aleatórias, os estudantes 

realizaram a associação de elementos que tinham em casa e a sua volta com as figuras planas. 

Por exemplo: formato da lua com a esfera, telhado do galinheiro com os triângulos, o formato 

da barragem com o círculo, o formato da janela da escola com o quadrado, a cancela e o curral 

com o retângulo e entre outros. Nesse sentido, após as identificações e discussões feitas em 

grupos, na sala de aula e em meio as atividades lúdicas, partimos para a realização da prática 

de atividades. 

 Assim sendo, quatro horas foram dedicadas à construção do Tangram (atividade lúdica 

que utiliza a geometria para trabalhar conceitos de ponto, plano e reta) com os estudantes. Nessa 

aula abordou-se, brevemente, a história do Tangram, realizou-se a pintura das imagens e 

algumas observações com relação ao Tangram. Após isso, foi realizada uma atividade em que 

os estudantes utilizavam o Tangram para recriar animais e a identificação destes. Cabe destacar 

que nas aulas propostas não foi trabalhado perímetro, área e volume.  
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Figura 1: Construção do Tangram e realização construção dos animais. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Na terceira atividade, foram trabalhadas as confecções de figuras planas. Cabe destacar 

que em todas as atividades realizadas as crianças tiveram autonomia para realizar e conduzir as 

práticas. Na confecção optamos por utilizar cartolinas coloridas, pois assim determinados 

elementos como arestas, face e vértice podiam ser identificados com maior facilidade. Na 

confecção, as crianças tomaram partido e assumiram o protagonismo das atividades.  

 

 

Figura 2: Construção das figuras Planas e diálogo em sala de aula. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 De forma contundente, a partir das discussões realizadas em aula realizada, foi possível 

construir aproximações entre os conhecimentos histórico dos estudantes, uma vez que por meio 

de apresentações relataram proximidades das figuras com o dia a dia, bem como sugeriram a 

continuação de aulas com esse víeis. Assim sendo, a ideia foi realizar aulas na perspectiva da 

Etnomatemática e no sentido também de tornar as aulas prazerosas, desafiantes, organizadas e 

sistemáticas levando em consideração o contexto dos estudantes.  
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Para nós, ao concluirmos as atividades, é importante todo e qualquer tipo de ação, com 

suas respectivas funções, que possa atuar de forma a trazer a interação de estudantes e 

professores de matemática, estimulando-os, sobretudo, em regiões cujas minorias continuam a 

ser deixadas à própria sorte, como é o caso das escolas quilombolas, porque temos de ter 

“consciência da importância da inclusão e do papel de cada indivíduo nesta sociedade inclusiva: 

por acreditar que são vários os sujeitos e corresponsáveis pela inclusão!” (FRAZ, et al.; 2020, 

p. 81).  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A análise da atividade pedagógica, Etnomatemática e o ensino de geometria em uma 

escola Quilombola, mostra que a prática docente assinalada está permeada pela preocupação 

em construir a aprendizagem em matemática, buscando pesquisar as situações-problema 

presentes no cotidiano do estudante e trazê-las para a sala de aula, com vistas em compreendê-

las e transformá-las.  

Nesse segmento, constata-se que o professor pode compartilhar experiências e de forma 

sistematizada dialogar coletivamente em meio a sua prática.  Isso assinala que não basta apenas 

mudar o formato da sala, mas sim a prática docente, pois quando a prática se torna prazerosa, 

leve e comprometida com a aprendizagem, os estudantes tornam-se mais estimulados a realizar 

e participar ativamente das atividades escolares, pois ao proporcionar aulas diferenciadas não 

só o estudante é beneficiado, mas o professor e a sociedade também, no sentido de ajudar a 

construir sujeitos capazes de pensar, dialogar, desafiar, criar e questionar a realidade. 

A experiência demonstrou que atividades como essas “possibilitaram o 

desenvolvimento   de   formas   alternativas   para   a reorganização do trabalho pedagógico”, 

atuando, sobretudo, na proposição e resolução de problemas; no ensino e aprendizagem da 

Matemática; na avaliação escolar e, ainda, na produção de materiais que possam contribuir com 

o aproveitamento de materiais que estejam à disposição dos professores de matemática e seus 

respectivos alunos (MOREIRA et al., 2021, p. 3). 

Socializar experiências como essa é importante, também, para contribuir com a 

formação dos professores de matemática, necessária do ponto de vista do momento atual, haja 

vista que o “inflamado  discurso  sobre  a  necessidade  de dialogar acerca da formação do 
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professor que ensina matemática, em qualquer nível de ensino, não  é  novo”, e, para além disso, 

“requer abertura e  necessidade  de  experimentar novas  formas de ensinar  e  aprender,  

desconstruindo  práticas  assentadas  em  velhos  valores  pedagógicos.” (MOREIRA, 2019, p. 

45). 
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Resumo 

O presente projeto ainda em andamento no campus Breves do IFPA fundamenta-se na elaboração e realização de 

um minicurso de ciências intitulado “Ensino de Ciências em Tempos Pandemia”. Ele consiste em 10 videoaulas 

que abordam temas relevantes e atuais dentro do campo da biologia focados em tópicos relacionados a saúde e 

temas correlatos, bem como em tópicos atuais relevantes a biologia (em especial com relação à atual pandemia do 

vírus SarsCov-2). Busca atingir o público geral, muitas vezes leigo em ciências e que busquem se aprofundar neste 

campo, mas em especial estudantes do ensino básico. Para tornar mais clara a aprendizagem, e os temas e processos 

abordados menos abstratos, estão sendo utilizados durante as gravações modelos didáticos tridimensionais de 

estruturas biológicas. Além disso ilustrações e mapas mentais estão sendo utilizados na produção das aulas. Estas, 

uma vez gravadas e editadas são publicadas na internet na plataforma YouTube onde ficam disponíveis para serem 

assistidas. A divulgação de tais aulas ocorre através de outras plataformas, em particular do Instagram onde 

imagens, vídeos curtos e stories são divulgados regularmente com a finalidade de gerar interesse e engajamento 

com o material apresentado. Até o presente momento houve uma produtiva interação e engajamento quanto ao 

material que já foi divulgado, indicando possível sucesso da estratégia. No entanto, os participantes do curso vão 

realizar um questionário que vai permitir aos realizadores do projeto acessar de forma mais clara e quantitativa os 

resultados do mesmo.  

 

Palavras-Chave: Integração; Citologia; Pandemia; Covid-19; Metodologias ativas; Inclusão. 

 

Resumen 
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El presente proyecto, todavía en curso en el campus de IFPA Breves, se basa en la realización y realización de un 

mini curso de ciencias titulado “Enseñanza de la ciencia en tiempos de pandemia”. Consiste en 10 lecciones en 

video que abordan temas relevantes y actuales dentro del campo de la biología enfocados en temas relacionados 

con la salud y temas relacionados, así como temas actuales relevantes para la biología (especialmente en relación 

con la pandemia actual del virus SarsCov-2). Se busca llegar al público en general, a menudo lego en la ciencia y 

que busca profundizar en este campo, pero especialmente a estudiantes de educación básica. Para que el 

aprendizaje sea más claro y los temas y procesos menos abstractos, se utilizan modelos didácticos tridimensionales 

de estructuras biológicas durante las grabaciones. Además, se están utilizando mapas y mapas mentales en la 

producción de clases. Estos, una vez grabados y editados, se publican en Internet en la plataforma de YouTube, 

donde están disponibles para su visualización. La difusión de dichas clases se lleva a cabo a través de otras 

plataformas, en particular Instagram, donde periódicamente se publican imágenes, videos cortos e historias para 

generar interés y compromiso con el material presentado. Hasta ahora ha habido una interacción y un compromiso 

con el producto con respecto al material que ya se ha lanzado. Sin embargo, indicando el posible éxito de la 

estrategia, los participantes del curso realizarán un cuestionario que permitirá a los responsables del proyecto 

acceder a los resultados del proyecto de una manera más clara y cuantitativa. 

 

Palabras Clave: Integración; Citología; Pandemia; COVID-19; Metodologías activas; Inclusión. 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

CONTEXTO: 

 

O presente projeto visa promover o ensino de ciências inclusivo e integrado, levando 

em consideração as limitações ocasionadas pela pandemia, no município de Breves, Marajó, 

Pará. Para tanto, está sendo elaborado um minicurso de ciências, intitulado “Ensino de Ciências 

em Tempos Pandemia”. Ele está sendo organizado no formato de 10 videoaulas, voltadas para 

estudantes de ensino básico, bem como o público leigo em geral. Tais aulas têm se focado em 

tópicos de biologia celular relacionados à saúde, mas vão abranger também outras áreas 

correlatas da biologia (como bases da fisiologia animal e vegetal), e principalmente relacionar 

os conteúdos com discussões de questões contemporâneas (manipulação genética, resistência a 

medicamentos), e em especial com o momento atual de pandemia global de Covid-19, buscando 

desmistificar e esclarecer algumas questões que foram levantadas em diversos canais da mídia 

como: origem do vírus, sua capacidade de mutação de se transmitir para outras espécies, 

efetividade de diversas formas de tratamento e das vacinas etc. Sendo que essas supostas 

controvérsias, muitas vezes alimentadas por desinformação e fake News, podem prejudicar nos 

esforços do controle da pandemia (PEIXOTO, RIBEIRO, 2020). 

Para a realização das aulas, estão sendo utilizados modelos didáticos tridimensionais 

representando organismos, estruturas e processos biológicos ilustrando tais entidades e 
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tornando sua compreensão menos abstrata e mais palpável para o público geral, possibilitando 

o entendimento de fenômenos biológicos complexos, e principalmente a capacidade de 

relacioná-los com eventos cotidianos e discussões da atualidade (SANTANA; SANTOS, 2019). 

As aulas ficarão disponíveis na internet. Espera-se que o interesse dos alunos por temas 

relacionados as ciências naturais seja despertado e que a metodologia desenvolvida garanta 

melhoria no processo de ensino-aprendizagem do público-alvo. Além disso, pretende-se que os 

alunos bolsistas e voluntários desenvolvam a prática docente e que haja a disseminação do 

conhecimento gerado. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:  

 

O primeiro passo do projeto "Ensino de ciência em tempos de pandemia" foi que os 

participantes elaborassem formas de divulgar tanto o canal quanto os vídeos que seriam 

produzidos. Para tanto, foi montado um perfil na rede social Instagram e os alunos buscaram 

informações acerca das formas de potencializar o alcance das postagens e divulgação. O perfil 

do Instagram além de divulgar novos vídeos e assuntos do canal através de fotos e stories da 

plataforma, também seriam postadas imagens do trabalho do grupo, esquemas feitos durante as 

aulas e ilustrações sobre os assuntos abordados. O principal objetivo da conta na plataforma 

seria levar o conhecimento de maneira mais dinâmica e acessível para o maior número de 

pessoas, sempre com o intuito de facilitar a comunicação com o público instigando a interação 

e o compartilhamento de informações. 

Através de reuniões e discussões entre os alunos e os docentes participantes no projeto, 

foram decididas as principais abordagens para as apresentações das videoaulas. Desde o início 

foi estabelecido que o importante seria mostrar as informações de forma clara, concisa e de 

modo que prendesse a atenção do nosso público-alvo. Com isto em mente, foi decidido que 

além dos modelos didáticos tridimensionais, seriam utilizados mapas mentais e outras formas 

de ilustrações nas gravações das videoaulas.  

Também ao decorrer do desenvolvimento do projeto, os alunos tanto bolsistas como 

voluntários e os coordenadores, fizeram uma seleção mais específica dos temas a serem 

abordados e dos tópicos específicos a serem abordados nas videoaulas. Para os temas 

selecionados, foram feitas várias pesquisas, leitura de livros e artigos, fichamentos, busca em 
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artigos de revistas científicas, de maneira que os alunos tivessem domínio dos conhecimentos 

que seriam apresentados em relação a cada tema podendo apresenta-los. A partir daí foi criado 

um plano de aula de cada assunto, contendo os tópicos essenciais a ser abordados/explicados e 

as formas de apresentação dos mesmos.  

Com os tópicos de cada videoaula estabelecidos e os planos de aula estruturados iniciou-

se o processo de gravação das videoaulas (em andamento). Para cada videoaula foi discutida 

pelo grupo a melhor forma de apresentação a ser realizada em cada tópico: se através apenas de 

ilustrações/mapa mental, com narração de fundo; se em uma apresentação com auxílio dos 

modelos tridimensionais ou de alguma outra estratégia ou combinação de estratégias didáticas. 

Uma vez decidida a abordagem, os alunos se reúnem para gravar a videoaula.  

Os registros têm sido realizados com o material audiovisual adquirido através do auxílio 

da PROEX/IFPA, o qual permite a gravação, bem como a edição das videoaulas, além da 

realização de ilustrações digitais utilizadas nelas. O trabalho está sendo realizado em uma sala 

gentilmente cedida pelo campus Breves do IFPA onde o material para gravação é mantido. 

Durante as gravações das videoaulas todos os integrantes seguem regras de distanciamento 

social, higienização e uso de máscara. 

 

 

 Figura 1: Esquerda - Modelos didáticos tridimensionais utilizados na produção das videoaulas. Direita -  

Equipe de trabalho durante a preparação para a gravação de uma videoaula. 

 

Após a gravação de cada videoaula, o material resultante é editado de forma a resultar 

em um vídeo com cerca de 10 minutos. Os vídeos são então postados no canal construído no 

YouTube para esta finalidade e ocorre a divulgação da postagem nas redes sociais.  
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Por fim, pretende-se desenvolver um questionário a ser aplicado entre as pessoas que 

acompanharem o curso, com a finalidade de avaliar a sua eficácia. Tal questionário será feito 

na plataforma do google forms e constará de questões reflexivas sobre o tema abordado, bem 

como perguntas de avaliação do material apresentado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir, que até o presente momento o projeto "Ensino de ciência em tempos de 

pandemia" tem trazido uma grande contribuição no aprendizado de vários jovens e adolescentes 

não apenas na região Marajoara (foco do projeto), mas em diversas regiões e localidades, visto 

que tanto a página do Instagram quanto do YouTube tem seguidores conhecidos em várias 

regiões do Brasil. O projeto tem tido sucesso em esclarecer dúvidas e repassar conhecimento 

para a comunidade de forma clara, fácil de entender e concisa. Tal trabalho se faz muito 

importante no presente momento em que muitos alunos da educação básica se mantem 

acompanhando seus cursos à distância e, além disso, existe muita informação desencontrada, 

superficial ou simplesmente equivocada sendo disseminada em inúmeros meios que tem a ver 

com temas centrais na biologia, citologia ou fisiologia. Com o decorrer do curso, poderemos 

avaliar melhor os resultados encontrados graças a aplicação de questionários entre aqueles que 

acompanharam as videoaulas.  
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Resumo 

O ensino de Sociologia perpassa por uma série de obstáculos em seu processo de inserção na Educação Básica e 

ainda hoje desenvolve uma luta de resistência na história da Educação. Diante deste contexto, o presente trabalho 

volta-se para uma pesquisa teórica e prática do ensino de Sociologia na Educação Básica, mais precisamente na 

Educação do campo, tendo como lócus a EEM. Maria Nazaré de Sousa (Nazaré Flor), localizada no Assentamento 

Maceió no Litoral do Ceará, sendo esta, uma conquista da luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

– MST por uma educação destinada ao jovem do campo, portanto uma educação contextualizada, que valorize 

sobretudo a realidade do educando. Diante disso a pesquisa realizou-se a partir da proposição de se pensar o ensino 

de Sociologia na Educação do campo com base nas suas especificidades, a fim de compreender como se constrói 

este ensino e que significados representam para a juventude de contexto rural. Para tanto, optou-se pela abordagem 

qualitativa, sendo utilizadas diferentes técnicas, dentre elas, entrevistas semiestruturadas, observações e rodas de 

conversas, que contribuíram para se obter os resultados apresentados. Por tratar-se de uma pesquisa qualitativa, 

desenvolveu-se pautada em referencial teórico, dentre eles Arroyo (2011), Caldart (2011), Carneiro (2007), Freire 

(2015), Gasparin (2011), Silva e Handfas (2009), Melucci (2005)  possibilitando um diálogo entre o ensino de 

Sociologia e Educação do campo. Em que foi possível destacar problemáticas, bem como possibilidades de 

melhorias para o ensino de sociologia.  

Palavras-Chave: Educação do campo; Ensino de Sociologia; Aprendizagem. 

 

 
Resumen 

La enseñanza de la Sociología atraviesa una serie de obstáculos en su proceso de inserción en la Educación Básica 

y aún hoy desarrolla una lucha de resistencia en la historia de la Educación. En este contexto, el presente trabajo 

gira hacia una investigación teórica y práctica sobre la enseñanza de la Sociología en la Educación Básica, más 

precisamente en la Educación en el campo, teniendo como locus a la EEM. Maria Nazaré de Sousa (Nazaré Flor), 

ubicada en el Asentamiento Maceió en la costa de Ceará, que es un logro de la lucha del Movimiento de 

Trabajadores Rurales Sin Tierra - MST por una educación dirigida a la juventud rural, por tanto, una educación 

contextualizada que valore por encima de toda la realidad del alumno. Por tanto, la investigación se realizó a partir 

del planteamiento de pensar la enseñanza de la sociología en la educación rural a partir de sus especificidades, con 

el fin de comprender cómo se construye esta enseñanza y qué significados representa para los jóvenes en un 

contexto rural. Por lo tanto, optamos por un enfoque cualitativo, utilizando diferentes técnicas, incluyendo 

entrevistas semiestructuradas, observaciones y círculos de conversación, que contribuyeron a la obtención de los 

resultados presentados. Al tratarse de una investigación cualitativa, se desarrolló con base en un marco teórico, 

incluyendo a Arroyo (2011), Caldart (2011), Carneiro (2007), Freire (2015), Gasparin (2011), Silva y Handfas 

(2009), Melucci. (2005) posibilitando un diálogo entre la enseñanza de la Sociología y la Educación en el campo. 

En el cual fue posible resaltar problemas, así como posibilidades de mejora en la enseñanza de la sociología.. 

 

Palabras Clave: Educación rural; Enseñanza de la Sociología; Aprendiendo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa apresentada aborda uma análise do diálogo entre o ensino de Sociologia e 

Educação do campo, constituindo-se a partir de estudos teóricos sociológicos, considerando 

diferentes concepções, práticas de ensino e significâncias desta disciplina no processo 

aprendizagem. Compreende-se esse diálogo como um fator importante para a formação dos 

sujeitos de contexto rural, visto que ambos ganham espaço nos discursos e políticas públicas 

em nosso país, resultantes de um processo de lutas, intermitências e resistências. 

Elegeu-se como lócus de pesquisa a Escola Nazaré Flor, localizada no Assentamento 

Maceió, no município de Itapipoca – Ceará. A escola atende em média 540 jovens rurais, 

provenientes de áreas de reforma agrária e localidades vizinhas. A criação da referida escola 

foi resultado da luta travada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, em 

que, juntamente com a luta por reforma agrária e afirmação da agricultura camponesa, 

buscavam a garantia do direito à educação para os jovens do campo. Traz em seu nome uma 

homenagem a Nazaré Flor, represente e da luta feminina no processo de instauração do 

Assentamento. 

As especificidades da Escola do campo, como a forma de organizar-se e lutar por um 

currículo próprio, me despertou questões quanto à organização e prática do ensino de 

sociologia, o que contribuiu para a definição dos objetivos específicos deste trabalho, tais como: 

conhecer o contexto histórico, social e estrutural que se configura a Escola Nazaré Flor; 

compreender como se desenvolve o ensino de Sociologia neste espaço de aprendizagem; 

analisar as políticas educacionais que fundamental a proposta de Educação do campo e os 

documentos curriculares que orientam a prática do ensino de sociologia e as metodologias 

utilizadas, bem como a participação do educando neste processo de construção do 

conhecimento.  

Considero como relevância nesta pesquisa a possibilidade de maior conhecimento e 

compreensão da dinâmica que se configura o ensino de sociologia em uma escola do campo. 

Além disso, partindo das metodologias da pesquisa e dos resultados, possibilita repensarmos 

um ensino de Sociologia, que venha aproximar ainda mais o educando da construção do seu 

conhecimento, tornando-o significativo.  
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia da pesquisa viabiliza as relações entre a teoria e a prática observada. 

Com a finalidade de compreender o contexto e as práticas que configuram o ensino de 

Sociologia na Educação do campo, optou-se pela pesquisa qualitativa, visto que permite uma 

compreensão da subjetividade que permeia a realidade social e as riquezas dos seus 

significados. Como afirma Minayo (2003, p. 21), “a pesquisa qualitativa responde a questões 

muito particulares [...] trabalha com o universo dos significados”, favorecendo um 

conhecimento que vai para além de dados quantitativos.  

Ao delimitar o campo de pesquisa e adentrar no vasto caminho de investigações 

sociológicas que ele nos permite, conclui-se que não é possível limitar-se a uma técnica 

exclusiva, mas é necessário considerar as diversas formas de se obter com clareza informações. 

Neste contexto utilizou-se inicialmente da análise de referencial teórico e da pesquisa 

documental, a fim compreender as abordagens já realizadas neste campo de pesquisa. 

 A princípio realizei um levantamento de dados e reflexões a partir de pesquisas 

documentais. No que concerne ao contexto histórico-social e dados específicos da educação do 

campo, recorri ao acervo digital disponível no site do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra– MST e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

Adjacente a isso, foi realizada uma análise de documentos curriculares destinados à Educação 

do campo e ao ensino de Sociologia, como a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2016/ 

2018); Matriz curricular do Estado do Ceará; dentre outros, a fim de embasar teoricamente as 

discussões realizadas. 

No que concerne a pesquisa em campo, utilizou-se como principal técnica, a observação 

participante. Sendo possível através desta, uma aproximação do pesquisador e a realidade 

investigada. Como afirma Gilberto Velho (1978, p. 124), “existem aspectos de uma cultura e 

de uma sociedade, que não aparecem à superfície e que exigem um esforço maior, mais 

detalhado e aprofundado de observação e empatia”.  Por tratar-se de um espaço dotado de 

especificidades e detalhes organizacionais e culturais, utilizou-se também de entrevistas, a fim 

de compreender melhor as percepções e significados presentes no cotidiano escolar. É 

importante ressaltar que além das entrevistas presenciais, fez-se uso da comunicação virtual, a 

fim de manter contato com os interlocutores para além do lócus da pesquisa.  
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Para finalizar e dar ênfase a participação dos educandos no desenvolvimento da 

pesquisa, foram realizadas rodas de conversa, que consistem em uma metodologia dialógica e 

interativa. De acordo com Melo e Cruz (2014) as rodas de conversa “expressam a característica 

de criar um espaço de diálogo e de escuta das diferentes ‛vozes’ que ali se manifestam, 

constituindo-se num instrumento de compreensão de processos de construção de uma dada 

realidade por um grupo específico. (MELO E CRUZ, 2014, p. 33). 

Foram realizadas três rodas de conversa, organizadas previamente a partir de um roteiro 

de atividades instigantes, que direcionaria os diálogos. A primeira abordou como temática o 

ensino de Sociologia e a educação do campo. A segunda, partindo de uma estrutura mais 

pedagógica, tratou de temáticas com vivências no campo, projetos de vida e educação. A 

terceira e última deu um enfoque maior ao ensino de sociologia e participação do jovem na 

construção do conhecimento. 

A partir das rodas de conversa, foi possível uma maior aproximação com os educandos 

e consequentemente, com suas realidades. Diante disso, foram abordadas temáticas pertinentes 

a juventude de contexto rural, seus desafios e perspectivas, bem como reflexões acerca do 

ensino de sociologia e o significado deste para suas vidas. Como resultado, foi possível 

constatar problemáticas e sugerir pontos a serem melhorados no ensino de Sociologia. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A dicotomia entre o urbano e rural perpetuou-se por muito tempo no contexto social e 

educacional do Brasil, além de uma diferença geográfica compreendia-se também de modo 

social e cultural, implicando em preconceitos e discriminações. Muito embora já se tenha 

conseguido espaços e legitimação dentre as políticas públicas, os resquícios desse preconceito 

arraigado historicamente, ainda se fazem presentes na atualidade. Logo a superação desses 

preconceitos e das desigualdades sociais tem sido bandeira de luta do MST e fator relevante 

nas práticas educacionais da Escola do campo. 

Configurando-se como um espaço de formação, as Escolas do campo estruturam suas 

práticas educacionais pautando-se em um projeto Político Pedagógico, que visa o conhecimento 

de mundo e o contexto social dos jovens que protagonizam esse processo de aprendizagem. 

Amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96, Art.28, busca ofertar uma 
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educação apropriada às necessidades e interesses dos jovens de contexto rural, adequando um 

currículo que valorize a realidade do campo. Além disso, tem como base teórico-política, os 

princípios do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST, bem como a história de 

luta do próprio assentamento. 

 É válido destacar as tessituras com o Movimento dos Trabalhadores Rurais – MST sem 

Terra presente na Escola pesquisada, nota-se que esta relação não se faz explícita apenas nos 

artefatos simbólicos representados no ambiente escolar, mas se faz intrínseco na base ideológica 

e na proposta de ensino apresentada. Dentre essas especificidades, nota-se a organicidade como 

fator relevante no desenvolvimento da autonomia e reconhecimento como ser atuante na 

sociedade, despertando nos jovens o sentimento de responsabilidade e pertença ao objetivos e 

ideais de lutas dentro e fora do espaço escolar. 

A escola Nazaré Flor é, portanto, resultado de uma caminhada de lutas do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em busca de uma educação destinada ao jovem do campo, 

referenciando em seu nome uma grande representante da luta feminina e do assentamento, 

Maria Nazaré de Sousa (Nazaré Flor). No ano de 2007 foi firmado o compromisso do governo 

do Estado do Ceará, garantindo à construção de Escolas de Ensino Médio em áreas de reforma 

agrária e no ano de 2010 a escola entra em funcionamento, atendendo as comunidades do 

Assentamento Maceió – Itapipoca e localidades vizinhas. 

Para compreender melhor as relações que se tecem na Escola pesquisada, foram 

utilizadas diferentes técnicas metodológicas, que possibilitaram a partir da “troca dialógica” e 

aproximação entre pesquisador e pesquisado, a produção de um conhecimento que se adéqua 

através desta interação (MELUCCI, 2005). As observações e entrevistas realizadas permitiram 

perceber que as problemáticas presentes no cotidiano da disciplina de Sociologia, são 

meramente comuns, dentre elas encontra-se o curto tempo de aula, professores sem formações 

específicas, bem como a busca por um currículo que contemple a realidade dos educandos, 

metodologias atrativas e conhecimento significativos. A Escola do campo, muito embora 

pautada em uma pedagogia democrática e participativa, não está isenta dessas problemáticas 

que perpassam anos de ensino e ainda precisam serem superadas. 

 

Tecendo relações entre o currículo da Educação do campo e o currículo da disciplina de 

Sociologia, que compartilham de objetivos comuns, como a forte presença de teoria 
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sociológicas que contribuem para um pensamento crítico. Além disso, foi possível perceber que 

embora se desenvolvam em um contexto diferenciado, sofrem fortes influências dos 

documentos curriculares que compõem as políticas educacionais. É perceptível uma 

ambiguidade presente na Educação do Campo, onde por um lado têm-se as exigências de se 

cumprir metas e atingir resultados preestabelecidos nas políticas educacionais. E por outro lado 

há fortemente a luta por uma educação que garanta a formação do educando como sujeito ativo 

e autônomo no seu processo de aprendizagem, de acordo com a pedagogia do movimento. 

Nesse enfoque, compreendeu-se como um dos grandes desafios, a busca por adequação de um 

currículo e metodologias que supram ambas as expectativas. 

No que concerne ao ensino de sociologia, esse desenvolve-se em consonância com a 

proposta de educação do campo, acontecendo também de forma interdisciplinar com as demais 

disciplinas de ciências humanas e com a disciplina de Práticas Sociais Comunitárias – PSC. No 

entanto, a partir das rodas de conversas, os educandos destacaram a necessidade de melhorias 

no ensino, compreendendo que seria possível potencializar o ensino de sociologia no projeto de 

Educação do campo. Como propõe a aluna Eduarda9: “Poderia ser realizado também um plano 

de aula que relacionasse o campo experimental com a parte da sociologia que trata as 

transformações que ocorreram ao longo da história, a agricultura e saberes populares.” 

(Eduarda, 17 anos). 

A partir das rodas de conversas sobre o ensino de sociologia na Educação do Campo, 

foi proposto aulas interativas e mais significativas relacionadas ao contexto vivenciado pelos 

educandos, bem como a possibilidade de um plano de ensino da disciplina de Sociologia, que 

valorize as especificidades da escola do campo, fazendo uso dos espaços de aprendizagem, 

sobretudo o campo experimental, que pode ser considerado como um laboratório de análises 

socioculturais. 

Por fim, nota-se que a Educação do campo se faz democraticamente no cotidiano da 

escola e nas relações estabelecidas nesta ambiência. Assim como nas demais modalidades de 

ensino, os desafios são comuns, as problemáticas se fazem presentes e os acertos são 

reconstituídos sobre as falhas já vivenciadas. Compreende-se que os resultados não são para 

suprir apenas metas estatísticas, mas que o sucesso da escola tem uma responsabilidade com o 

povo do assentamento, com a história, com a luta e com a identidade da comunidade. Ainda 

 
9 Nome fictícis, a fim de preservar a identidade dos interlocutores. 
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arriscaria dizer que, a Escola Nazaré Flor carrega em si, mais que estrutura física e missões 

educacionais, ela carrega em si uma história de luta e orgulho para o Assentamento Maceió.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste estudo abordou-se a historicidade da Educação do campo e como o ensino de 

Sociologia vem se configurando neste panorama de aprendizagem, partindo de uma pesquisa 

realizada na Escola do Campo Nazaré Flor, localizada no Assentamento Maceió - Ce. É válido 

ressaltar que seria impossível compreender esta dinâmica de ensino sem conhecer o contexto 

em que se concretiza a organicidade e as relações de ensino aprendizagem neste espaço. 

Portanto, fez-se necessário uma longa abordagem referente ao contexto do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais – MST, a fim de conhecer os laços históricos desta comunidade e sua 

estrutura atual.  

A partir da pesquisa esperou-se ter contribuído para as reflexões acerca do Ensino de 

Sociologia na Educação do campo com a finalidade de se pensar um ensino significativo que 

valorize as especificidades do campo, bem como as práticas de ensino realizadas no processo 

de aprendizagem, partindo da ideia de que é importante repensar e ressignificar o ensino 

constantemente. Dentre as hipóteses, constatou-se que é possível potencializar o ensino de 

Sociologia na Educação do campo, desenvolvendo-a a favor do projeto de educação ofertada 

pela escola, dando ênfase na formação do educando. Deste modo, possibilitando que este, venha 

reconhecer a disciplina e suas atribuições como significativas neste processo de aprendizagem 

e consequentemente em suas vidas.  
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Resumo 

Em 2019 foi realizada uma Roda de Conversa que culminou no desenvolvimento de uma “Carta de Avaliação” de 

um evento público institucional alusivo à agricultura familiar no Estado de Goiás. A sistematização foi necessária 

dada a importância do evento para o protagonismo das/os agricultores/as familiares, valorização do potencial 

agrícola estadual, transdisciplinaridade, intersecção entre o tripé acadêmico com as políticas públicas e 

institucionais. Teve como objetivo evidenciar as mazelas vivenciadas bem como problematizar a 

operacionalização que negou outros saberes, metodologias, epistemes, territorialidades e a pluralidade de 

(re)existir. O processo de construção perpassou a Gestão Social em decorrência do viés colaborativo e democrático 

entre todas as pessoas envolvidas pró racionalidade aberta, dialógica, intuitiva e global, corroborando para quiçá 

a materialização da soberania e da SAN. 

Palavras-chaves: agricultura familiar, soberania alimentar, transdisciplinaridade, gestão social. 

 

 

Resumen 

En 2019 se realizó una Ronda de Conversaciones, que culminó con la elaboración de una “Carta de Evaluación” 

de un evento público institucional alusivo a la agricultura familiar en el Estado de Goiás. La sistematización fue 

necesaria por la importancia del evento para el protagonismo de los agricultores / familiares, la apreciación del 

potencial agrícola del estado, la transdisciplinariedad, la intersección del trípode académico con las políticas 

públicas e institucionales. Apuntó a resaltar los males vividos así como problematizar la operacionalización que 

negaba otros saberes, metodologías, epistemes, territorialidades y la pluralidad de (re) existentes. El proceso de 

construcción pasó por la Gestión Social por el sesgo colaborativo y democrático entre todas las personas 

involucradas en una racionalidad abierta, dialógica, intuitiva y global, corroborando quizás la materialización de 

la soberanía y la SAN. 

 

Palabras clave: agricultura familiar, soberanía alimentaria, transdisciplinariedad, gestión social. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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CONTEXTO: 

 

Em 2019 foi realizado um evento público institucional alusivo à agricultura familiar no 

Estado de Goiás que além da comercialização dos alimentos, contemplou em sua programação 

salas de seminários temáticos, seminários científicos, cursos práticos em áreas específicas, dia 

de campo, exposição de máquinas e implementos agrícolas, rodas de conversas e culturais com 

o slogan “aqui os agricultores familiares têm voz”. 

No decorrer do evento foram compartilhadas situações divergentes do propósito do 

evento, dos objetivos em comum e das bandeiras de lutas de 14 lideranças que representavam 

os movimentos populares, organização não governamental, instituições públicas e grupos de 

estudos/pesquisas. Essas situações foram compartilhadas na metodologia da Roda de Conversa 

(ABA, 2017) que culminou na sistematização da “Carta de Avaliação”. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: 

 

Todo o processo de construção oportunizou a intersecção do conhecimento científico 

com o saber popular na horizontalidade dialógica (THENÓRIO, 1998) e transdisciplinar 

(NICOLESCU, 2020), o que converge com a Gestão Social a qual aponta a construção entre o 

Estado e a sociedade civil, de modo a identificarem as diretrizes que perpassam os objetivos 

em comum, com ênfase na participação democrática. Tal construção acontece de forma 

colaborativa entre todas as pessoas envolvidas pró racionalidade aberta, dialógica, intuitiva e 

global (MORAES, 2010). Nesta perspectiva, houve o olhar ampliado e integral, sendo cada 

pessoa partícipe enquanto sujeito transdisciplinar (NICOLESCU, 2020) ante as situações 

vivenciadas. Segue abaixo a “Carta de Avaliação”: 

 
Nós servidoras/es, discentes, pesquisadoras/es, nutricionistas e agricultoras/es 

familiares, na condição de ouvintes, oficineiras/os, mediadores/as e coordenadores/as 

das atividades propostas, e como ativistas/militantes pela Soberania Alimentar – 

Agroecologia – Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA), desenvolvemos 

de forma colaborativa essa “Carta de Avaliação”, por compreender a importância 

desse espaço enquanto referência interinstitucional de protagonismo das/os 

agricultores/as familiares, valorização do potencial agrícola Estadual, 

interdisciplinaridade, intersecção entre o tripé acadêmico com as políticas 

públicas/institucionais e a construção compartilhada e participativa com os 

movimentos populares que versem pela Segurança Alimentar e Nutricional (SAN): 
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Reafirmamos o nosso compromisso com a construção de espaços institucionais, 

gratuitos, de qualidade e plurais que contribuam com a efetivação do direito à 

educação; a horizontalidade do saber popular e científico; as metodologias 

participativas, como a Educação Popular, que oportunizam trocas de saberes e 

experiências pela efetivação da soberania e segurança alimentar e nutricional com 

ênfase na agroecologia. 

 

Reprovamos a “não certificação” das atividades realizadas na “Tenda de Roda de 

Conversa”, mesmo com a apresentação das listas de presença (com descrição dos 

nomes das/os participantes), às integrantes da equipe de organização do evento 

público. Compreendemos que as Rodas de Conversa são espaços de 

compartilhamento do saber popular e científico, e permitem trocas de experiências, 

transformações, vivências e (des)construções, que por meio das metodologias 

participativas se identifica os desafios e as possibilidades do 

desenvolvimento/fortalecimento das ações interventivas, de modo a oportunizar o 

protagonismo das/os agricultoras/es. 

 

Combatemos todos os pré-conceitos, discriminações e violências de “estereótipos” 

que marginalizam e resultam nas iniquidades sociais, econômicas e culturais; como a 

postura adotada por algumas pessoas da organização do evento público, que tiveram 

comportamento desrespeitoso e preconceituoso com os “Rips” que vendiam os 

artesanatos, proibindo a venda de forma violenta e obrigando-os a se deslocarem para 

outro espaço, inclusive “expostos ao sol”, mesmo que a estrutura física tivesse espaço 

suficiente para acolhê-los. Somos a favor do diálogo participativo, “comunicação não 

violenta”, pluralidade, diversidade, equidade e combatemos esse tipo de 

comportamento. 

 

Repudiamos o salgadinho ultraprocessado e o suco de caixinha distribuídos no evento 

público pelas/os monitores/as, para as/os estudantes (crianças e adolescentes) da 

Educação Básica. A oferta deste tipo de alimento destoa do objetivo do evento 

público, de forma que não dialoga com a SAN e agroecologia; não estimula a 

produção da Agricultura Familiar; é divergente com os princípios da Alimentação 

Saudável (preconizada pelo Guia Alimentar para a População Brasileira). O 

salgadinho, por não apresentar o rótulo, nega o acesso a informação ao consumidor/a, 

em relação a Data de Validade, os ingredientes e o Valor Nutricional. 

 

Ressaltamos a necessidade de sermos coerentes com a soberania alimentar, SAN, 

agroecologia e com o nosso papel social, ético e político em promover a Educação 

Alimentar e Nutricional dentro e fora do ambiente institucional; bem como 

potencializar à Agricultura Familiar Agroecológica, pelo estímulo do consumo de 

alimentos in natura (regionais, sazonais), que contemplem em seu processo de 

produção os signos e significados envoltos da Identidade Alimentar Goiana; a 

sustentabilidade social, econômica, cultural; a sociobiodiversidade e as singularidades 

dos diferentes territórios que estão inseridas/os as/os agricultoras/es. 

 

Acreditamos na democracia enquanto instrumento de efetivação de Direitos 

Humanos e promoção da alimentação saudável; em práticas interdisciplinares e 

intra/intersetoriais de forma compartilhada e participativa com as/os discentes, 

servidoras/es, terceirizadas/os, gestoras/es, movimentos populares, agricultores/as 

familiares e demais atoras/es, de modo a transcender a “educação tradicional”, a 

hierarquização dos saberes e o cientificismo do tripé ensino-pesquisa- extensão. 

 

Conclamamos toda a comunidade institucional a exigir uma postura coerente com a 

Segurança Alimentar e Nutricional, agroecologia e a soberania alimentar nos eventos 

públicos institucionais e que de fato corrobore com um Sistema Alimentar justo, 
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equânime e promotor da alimentação saudável e da saúde, em que o alimento saudável 

torne-se um direito vivenciado por todas as pessoas. Nos colocamos à disposição para 

somar em todo o processo de construção do evento público, para que nas próximas 

edições, os pontos apresentados sejam superados. 

 

Assinam este documento, 

Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica em Goiás – ADAO 

APG - Associação de Pós Graduandos da UFG - GESTÃO TODAS AS CORES! 

Coletivo Independente Balaio Cerrado 

Equipe de Promoção da Saúde do SIASS IF Goiano/IFG 

Grupo de Estudos e Manejo Agroecológico dos solos (GEMAS - Escola de 

Agronomia/ UFG) Grupo Intersetorial de Promoção da Saúde do Estado de Goiás: 

Eixo de Segurança Alimentar e Nutricional 

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Sebastião de Siqueira – Curso de 

Agricultura Urbana e Agroecologia 

Lideranças do Assentamento de Canudos/Palmeiras-GO do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra/MST 

Movimento Camponês Popular do Estado de Goiás – MCP/GO 

Mulheres Guerreiras de Canudos/Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra/MST-GO Núcleo de Agroecologia do IF Goiano/Câmpus Avançado 

Hidrolândia 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Agroecologia do IFG/Cidade de Goiás 

(NEPA/IFG/Cidade de Goiás) 

ONG EcomAmor 

Rede de   Mulheres   Negras   para   a   Soberania   e   Segurança   Alimentar   e   

Nutricional 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de construção da “Carta de Avaliação” foi compartilhado, participativo e 

horizontal, o que transcende o viés clientelista e personalíssimo e avança para a racionalidade 

comunicativa capaz de tecer olhar coletivo, crítico e emancipador diante as situações 

vivenciadas divergentes da “proposta do evento público institucional” e da soberania e SAN. 

Cabe ressaltar que primeiro houve a tentativa de diálogo com a Comissão Organizadora durante 

o próprio evento sendo negado, depois a carta foi encaminhada por e-mail para duas pessoas 

referências da Comissão Organizadora e como não houve retorno foi protocolada na ouvidoria 

da instituição que sediou o evento. 

A “Carta de Avaliação” foi capaz de mediar a ação dialógica e colaborativa com 

responsabilidade social e exercício da cidadania com as/os servidoras/es, discentes, 

pesquisadoras/es, nutricionistas e agricultoras/es familiares, na condição de ouvintes, 

oficineiras/os, mediadores/as e coordenadores/as das atividades propostas, e como 

ativistas/militantes reafirmando a corresponsabilidade pela Soberania Alimentar – 

Agroecologia – Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) dentro e fora dos espaços 
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institucionais. Cabe ressaltar que eu Ariandeny Silva de Souza Furtado, Bruno de Andrade 

Martins e Stéfanny da Cruz Nóbrega éramos 3 das 14 lideranças. 

 

5 REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA (ABA). Caderno de metodologias, 

inspirações e experimentações na construção do conhecimento agroecológico. Viçosa: 

Universidade Federal de Viçosa, 2017. 

 

MORAES, M. C. Transdisciplinariedad y educación. Rizome Freirean, Instituto Paulo Freire 

de España, Espanha, v. 6, p.1-19, 2010. 

 

NICOLESCU, B. Um novo tipo de conhecimento: Transdisciplinaridade. In: COLL, A.N. et 

al. (org.). Educação e Transdisciplinaridade II. Guarujá: Editora Triom, 2020. p. 9-25. 

 

THENÓRIO, F. G. Gestão social: uma perspectiva conceitual. Revista de Administração 

Pública, v. 32, n. 5, Rio de Janeiro, 1998. 

  

824 



 
 

 

GT 8: Educação do campo e práticas educativas 
 

APLICAÇÕES DO LÚDICO EM GEOGRAFIA NO ENSINO REMOTO, EM UMA 

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DO CAMPO: O CASO DA ESCOLA 

MUNICIPAL SEVERINO PAULINO DE SOUZA, COMUNIDADE BARRA DA 

ESPINGARDA, CAICÓ/RN 

 

APLICACIONES DE LÚDICO EN GEOGRAFÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA EN 

UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CAMPO: EL CASO DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL SEVERINO PAULINO DE SOUZA, COMUNIDAD BARRA DA 

ESPINGARDA, CAICÓ/RN 

 

 

Iapony Rodrigues Galvão 

Departamento de Geografia/CERES/ UFRN 

iapony.galvao@ufrn.br 

 

 
Resumo 

O contexto emergencial proporcionado pela pandemia da COVID-19 e a necessidade da realização de aulas no 

formato remoto, levaram as utilizações de elementos lúdicos como fundamentais para manter a participação dos 

alunos e promover um maior desenvolvimento cognitivo do sujeito apreendente, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem, além de auxiliar na compreensão dos objetos de estudo da geografia, como o Espaço e Lugar. Desta 

forma, a presente pesquisa, realizada na Escola Municipal Severino Paulino de Souza, na comunidade rural Barra 

da Espingarda, em Caicó/RN, demonstrou que o uso coerente deste elemento lúdico auxiliou não somente no 

ensino remoto de Geografia, mas em outras disciplinas existentes na grade curricular, pois os usos destes elementos 

ampliaram as possibilidades de continuidade de presença virtual dos alunos do Ensino Médio nas aulas ministradas 

e geraram, portanto, avanços no desempenho e na aprendizagem dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Ensino Lúdico Remoto; Ensino de Geografia; Educação do Campo. 

 

 

Resumen 

El contexto de emergencia brindado por la pandemia COVID-19 y la necesidad de realizar clases en formato 

remoto propició el uso de elementos lúdicos como fundamentales para mantener la participación de los estudiantes 

y promover un mayor desarrollo cognitivo de la asignatura de aprendizaje, facilitando el proceso de enseñanza -

aprendizaje, como además de ayudar a comprender los objetos de estudio en geografía, como el Espacio y el Lugar. 

Así, esta investigación, realizada en la Escuela Municipal Severino Paulino de Souza, en la comunidad rural de 

Barra da Espingarda, en Caicó/RN, demostró que el uso coherente de este elemento lúdico ayudó no solo en la 

enseñanza de Geografía remota, sino en otras disciplinas existentes en el currículo, ya que los usos de estos 

elementos ampliaron las posibilidades de continuar la presencia virtual de los estudiantes de secundaria en las 

clases impartidas y, por tanto, generaron avances en su desempeño y aprendizaje. 

 

Palabras clave: Enseñanza lúdica a distancia; Enseñanza de la Geografía; Educación del campo. 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Numa parcela considerável de sua trajetória, a ciência geográfica possuiu um caráter 

descritivo e alienante, conforme afirma Cavalcanti (1998), numa perspectiva de ensino 

intitulada como “tradicional”, abordando um número excessivo de informações, não gerando, 

portanto, uma reflexão crítica sobre objetos de estudo da Geografia, como o espaço e o 

território. 

Assim, torna-se necessário que o professor busque ao utilizar recursos didáticos que 

estimulem os alunos, como aulas práticas, utilização de maquetes, fotografias aéreas, imagens 

de satélite, recursos lúdicos, vídeos e redes sociais, conduzindo ao estimulo de uma 

compreensão mais ampla do mundo, estimulando um pensamento crítico e reflexivo, a partir 

de aulas mais dinâmicas e estimulantes, as quais despertam a criatividade. 

E no período pandêmico, o qual iniciou, no Brasil, a partir da emergência sanitária 

advinda com a pandemia ocasionada pela COVID-19, a partir de Março de 2020 e a necessidade 

de implantação do Ensino Remoto, tornou-se, ainda mais necessário, a utilização dos recursos 

didáticos acima citados, os quais foram essenciais para o planejamento e adaptação à realidade, 

estimulando os alunos a compreenderem os conteúdos e o contexto em que vivem, consolidando 

o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

Assim, a presente pesquisa, realizada na Escola Municipal Severino Paulino de Souza, 

na comunidade rural Barra da Espingarda, em Caicó/RN, demonstrou que o uso coerente deste 

elemento lúdico auxiliou não somente no ensino remoto de Geografia, mas em outras 

disciplinas existentes na grade curricular, pois os usos destes elementos ampliaram as 

possibilidades de continuidade de presença virtual dos alunos do Ensino Médio nas aulas 

ministradas e geraram, portanto, avanços no desempenho e na aprendizagem dos mesmos. 

Logo, a utilização do lúdico, como a produção e compartilhamento de vídeos em redes 

sociais que descrevam a realidade vivenciada pelos alunos, durante a realização das aulas 

remotas, auxiliou não somente no ensino de Geografia, mas também em outras disciplinas 

existentes na grade curricular, ampliando as possibilidades de concentração dos alunos nas 

aulas remotas ministradas nas demais disciplinas, gerando avanços no desempenho e na 

aprendizagem dos mesmos e evitando, assim, a evasão escolar. 
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E sobre a utilização do lúdico, muito relevante durante o Ensino Remoto, cabe uma 

discussão teórica e metodológica sobre as referidas técnica, as quais serão mais bem discutidas 

a seguir. 

 

2 DISCUSSÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS 

TÉCNICAS LÚDICAS NA GEOGRAFIA 

 

Com relação a metodologia para o ensino de Geografia, em especial sobre o uso de 

técnicas lúdicas, cabe destacar, inicialmente, que o modelo baseado nas aulas tradicionais, a 

partir apenas na explanação do professor e na memorização do conteúdo pelo aluno, conduz a 

necessidade da utilização de metodologias inovadoras e criativas que auxiliem no processo de 

ensino e de aprendizagem.  

Além disso, as práticas de ensino são relevantes para que o futuro docente possa 

apontar possíveis contribuições para debater mais profundamente sobre tais problemáticas. É o 

debate que pode apontar caminhos para a resolução dos problemas existentes no processo 

educacional, e isso se torna possível através da utilização de recursos pedagógicos inovadores, 

como é o caso das atividades baseadas em técnicas lúdicas. 

E durante o Ensino Remoto, ficou ainda mais evidente que o professor não deve ser 

apenas um mero “transmissor” de conhecimento, mas também deve saber observar e apreender 

com as experiências vivenciadas pelos estudantes. Não adianta ensinar um conteúdo complexo, 

vangloriando-se de ter tal conhecimento se ninguém acompanha ou se o contexto de sua sala é 

limitado, em especial com as dificuldades advindas com o Ensino Remoto, com o mesmo 

devendo, assim, participar ativamente da construção social do aluno, possibilitando-o estar apto 

às contínuas mudanças de nosso dia a dia. 

          Deste modo, ficou evidente, durante o Ensino Remoto, que as técnicas lúdicas são 

recursos complementares e relevantes para o ensino em sala de aula. Porém, para que tais 

ferramentas manifestem um bom resultado, torna-se necessário relacionar estas com os 

conceitos geográficos, afim de que o discente se sinta motivado a aprofundar seu conhecimento 

científico. 

Assim, cabe destacar que a técnica, por si só, é um meio. É a partir do fenômeno técnico, 

que se entende “a produção e a transformação de um meio geográfico, assim como, por outro 
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lado, as condições de organização social e geográfica, necessárias à introdução de uma nova 

técnica. (...) o objeto técnico define ao mesmo tempo os atores e espaço”, como afirma Santos 

(1996, p. 33). E a técnica, portanto, deve ser definida como “um conjunto de meios 

instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, 

cria espaço” (SANTOS, 1996, p. 23).  

Além disso, no atual período histórico em que vivemos, percebe-se uma grande 

simultaneidade, onde, segundo Santos (2008), em cada momento, “é compreendido em todos 

os lugares, eventos que são independentes, incluídos em um mesmo sistema de relações. Os 

progressos técnicos permitem a fotografia do planeta, permitem-nos uma visão empírica da 

totalidade dos objetos instalados na Terra” (SANTOS, 2008, p. 117). 

Santos (2008), aprofunda esta discussão, afirmando que é necessário criar a consciência 

de uma época, tendo como fator decisivo para tanto, “a interdependência da ciência e da técnica 

em todos os aspectos da vida social, situação que se verifica em todas as partes do mundo e em 

todos os países” (SANTOS, 2008, p. 117). Desta forma, sobre o espaço geográfico, o mesmo 

deve ser compreendido sob o contexto do “meio técnico-científico, com o espaço geográfico, 

agora mundializado, redefine-se pela combinação desses signos. O período atual é marcado por 

uma unicidade técnica” (SANTOS, 2008, p. 117). 

Desta maneira, a partir do contexto da unicidade técnica, percebe-se que a mesma é 

essencial para explicitar a transformação ocorrida na atualidade, gerando, assim, a produção, 

conforme afirma Santos (1996) de um “meio técnico-cientifico-informacional, num mundo 

dominado pela técnica, pela ciência e pela informação” (SANTOS, 1996, p. 190). 

Outrossim, a era atual das tecnologias da informação e comunicação estabelece, 

segundo Levy (1996), uma nova forma de pensar sobre o mundo, substituindo princípios, 

valores, processos, produtos e instrumentos que mediam a ação do homem com o meio. 

Fica evidente, principalmente durante o período pandêmico e a consequente 

implantação do Ensino Remoto emergencial, que estas novas técnicas, influenciam 

enormemente na atual configuração da sociedade global, muito embora nem toda esta possua 

plenamente à sua disposição de tais recursos, pois, boa parte destes estão nas mãos de uma 

pequena parcela da humanidade, no âmbito do perverso processo globalizante.  

E a necessidade da utilização do Ensino Remoto levou os profissionais da educação a 

buscarem utiliza as técnicas que estiverem ao seu alcance, a fim de tornar o ensino mais 
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dinâmico, não se esquecendo, contudo, de possibilitar, aos alunos, conforme afirmado por 

Santos (2000), uma consciência crítica e um discurso que demonstrem, claramente, as fábulas 

e perversidades existentes no período atual. 

E um dos grandes caminhos utilizados no ensino de Geografia, durante o Ensino 

Remoto, foi a utilização de técnicas lúdicas, tornando-se cada vez mais recorrentes em sala de 

aula, ficando vez mais evidente que as mesmas podem contribuir consideravelmente para a 

discussão de conteúdos geográficos durante o processo de ensino remoto, como atesta Banhara 

(2008): 

 

Através da aplicação da intervenção e pela análise da participação dos alunos e 

resultados obtidos na aprendizagem dos mesmos, conclui-se que a utilização da 

tecnologia apoiada por várias mídias sendo um recurso que os jovens convivem 

diariamente e que gostam muito, produzindo grandes resultados na educação, 

acompanhado as mudanças que ocorrem na sociedade. (BANHARA, 2008, p. 15) 

 

No entanto, ficou evidente, durante o período referente ao Ensino Remoto, a dificuldade, 

por considerável quantidade de docentes, do domínio ou orientação técnica necessária para 

inovação das aulas, contudo, com os professores, portanto, estando a margem do uso da 

tecnologia.  

Assim, os desafios do Ensino Remoto levaram a reflexões sobre o papel da graduação 

em Geografia – Licenciatura para uma formação docente consoante as novas tecnologias, 

utilizando os Estágios supervisionados e os programas de formação docente, como o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID e o Programa “Residência Pedagógica” 

nas escolas, os quais proporcionam um aprofundamento metodológico enriquecedor nos 

conteúdos da ciência geográfica, ampliando a fundamentação teórica, apresentando materiais e 

recursos disponíveis, a partir de exemplos e práticas docentes, como o uso das técnicas lúdicas 

na educação básica e apresentando algumas sugestões de atividades dentro do conteúdo 

programático, de forma a ajudar os professores para o uso da ferramenta como recurso didático, 

inclusive no período de Ensino Remoto. 

Além disso, as dificuldades do Ensino Remoto levaram, assim, a um maior uso de 

técnicas lúdicas, em especial relacionadas a utilização de vídeos e redes sociais, as quais se 

tornarem cada vez mais presentes no dia-a-dia das escolas de ensino fundamental e médio 

brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, pois a agravante situação sanitária ocasionada pela 

COVID-19 obrigaram a gestão escolar a buscarem alternativas urgentes, a fim de ampliar, cada 
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vez mais, o conhecimento dos alunos sobre os valores para a compreensão e interpretação do 

mundo e seus fenômenos, com o lúdico no Ensino Remoto auxiliando enormemente. 

Desta maneira, a Geografia, através da compreensão do espaço como um sistema de 

objetos e ações, conforme afirma Milton Santos (1996), possui as técnicas como um relevante 

elemento contribuinte deste sistema, incentivando o professor de Geografia, a partir desta 

compreensão, a direcionar as práticas educativas, como o uso das técnicas educacionais, de uma 

forma a auxiliar o discente na sua compreensão e reflexão do mundo.  

Logo, como será visto a seguir, o uso do lúdico na Escola Municipal Severino Paulino 

de Souza, na comunidade rural Barra da Espingarda, em Caicó/RN, auxiliou na compreensão 

dos conceitos geográficos durante o Ensino Remoto, consolidando ainda mais o papel das 

“técnicas lúdicas como ferramentas educacionais importantes para a compreensão do aluno 

sobre o mundo em que o mesmo vive (CAVALCANTI, 1998, p. 43). 

 

3 A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS LÚDICAS NO ENSINO REMOTO NUMA 

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DO CAMPO: O CASO DA ESCOLA MUNICIPAL 

SEVERINO PAULINO DE SOUZA, NA COMUNIDADE RURAL BARRA DA 

ESPINGARDA, EM CAICÓ/RN 

 

Discutindo acerca da Escola Municipal Severino Paulino de Souza, na comunidade rural 

Barra da Espingarda, em Caicó/RN, a mesma possui mais de 200 alunos dos Ensinos 

fundamental I e II, com a presença de discentes com grandes limitações socioeconômicas e um 

nível de aprendizado que reflete a difícil situação vivida na atualidade na educação brasileira, 

na qual os alunos chegam ao final da Educação básica com acentuadas carências na leitura, 

escrita e compreensão dos assuntos abordados. 

A Emergência Sanitária advinda a partir da ascensão da COVID-19 levou a adoção do 

formato de Ensino Remoto, o qual utiliza as tecnologias educacionais para garantir o andamento 

dos processos de Ensino-Aprendizagem. No entanto, a considerável quantidade de alunos sem 

acesso a computadores, ou mesmo Internet, mostrou-se como uma grande dificuldade a ser 

superada, uma vez que tornava plausível o risco da inviabilização da adoção do Ensino Remoto, 

dado a dificuldade do acesso, por parte dos alunos, as tecnologias. 

830 



 
 

 

Além disso, os professores, habituados a um modelo de Ensino Síncrono, presencial e, 

muitas vezes, sem larga utilização das tecnologias, também possuíram consideráveis 

dificuldades para a adoção das tecnologias necessárias para o Ensino Remoto. 

Desta forma, havia a necessidade de uma ampla discussão sobre a busca por alternativas 

frente a este quadro adverso, como a ampla utilização dos aparelhos telefônicos celulares, por 

parte dos alunos, para o respectivo acompanhamento das aulas e a adaptação, por parte dos 

professores, para a realização de aulas que fossem as mais visíveis e dinâmicas possíveis neste 

aparelho tecnológico, o qual, possui, no geral, telas de dimensões reduzidas. 

Logo, houve a proposição da realização de atividades que pudessem enfrentar este 

quadro adverso, sendo colocada, em pauta, a proposta de utilização das técnicas lúdicas 

devidamente adaptadas ao Ensino Remoto, compreendida, conforme afirma Cavalcanti (1998), 

como os “procedimentos tecnológicos utilizados didaticamente para ampliar o aprendizado dos 

discentes” (CAVALCANTI, 1998, p. 42).  

Assim, tornava-se evidente a grande necessidade de realização de atividades que 

buscassem despertar nos alunos um senso crítico maior sobre o seu mundo, e também gerasse 

maior interação com os docentes, mesmo com este quadro complexo, sendo, colocada, em 

pauta, a proposta de utilização das técnicas lúdicas, compreendida, de acordo com Cavalcanti 

(1998), como os “procedimentos tecnológicos utilizados didaticamente para ampliar o 

aprendizado dos discentes” (CAVALCANTI, 1998, p. 42), surgindo, então, como relevante 

alternativa para ampliar o interesse dos alunos pelas aulas de Geografia.  

Desta forma, os alunos foram estimulados a produzirem vídeos acerca dos assuntos 

discutidos, os quais foram inseridos em redes sociais, como o Facebook, Instagram, Whats App 

e Streamings de vídeos, em especial o YouTube, os quais serviram como relevante reflexão e 

consolidação da discussão dos conteúdos abordados em Geografia no Ensino Fundamental II, 

em especial os relativos ao uso do Espaço e do Lugar pelos estudantes.  

 Apesar de uma inicial resistência dos alunos a realizarem estas atividades, ficou claro 

que tais atividades só ajudavam os discentes a encontrar formas ainda melhores para o 

aprendizado, se relacionando com as redes sociais, as quais eram bastante familiares para os 

mesmos, os quais quase todos os mais de 200 alunos da instituição de Ensino utilizavam, ao 

menos, uma destas redes.  
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Esta utilização do lúdico evidenciava a afirmação de Cavalcanti (1998, p.49), a qual 

enfatizava a importância de “realização de atividades que realmente chamem a atenção do aluno 

para as grandes questões a serem discutidas pelo docente e pela sua disciplina”.  

Desta forma, a aplicabilidade do lúdico nas aulas de Geografia ocorreu em conteúdos 

ligados aos conceitos de Espaço e Lugar, em turmas do 6° ano do ensino fundamental, onde 

ficou evidente a melhoria da aprendizagem dos alunos após a atividade proposta, além da 

melhoria do desempenho deles e, principalmente, a partir da produção dos vídeos e respectiva 

utilização nas aulas, a drástica redução da evasão escolar.  

Apesar das dificuldades na realização das atividades, pelas limitações no acesso à 

Internet, Computadores e Celulares, houve um maior interesse pelos estudos e compreensões 

geográficas em ambas as turmas, tornando relevante a utilização do lúdico no ensino de 

Geografia, uma vez que a produção e o consumo didático de vídeos estimularam ainda mais os 

alunos ao um aprendizado condizente e eficaz, quebrando os paradigmas impostos pelo ensino 

tradicional de Geografia e colocando as técnicas lúdicas num patamar adequado, em especial 

no complexo contexto propiciado pelo Ensino Remoto. 

E, de acordo com as discussões relacionadas a constituição teórica da ciência 

Geográfica, a compreensão espacial e do lugar a partir de normas, regras e formas distintas, 

delimitadas a partir do uso racional do tempo dos vídeos, afim de não tornar os mesmos longos 

e enfadonhos, possibilita, aos alunos, a possibilidade de realizar materiais didáticos 

audiovisuais no formato de vídeos como ferramentas poderosas para desenvolver as 

potencialidades dos discentes, tais como concentração, memória, lógica, abstração, 

determinação, disciplina e capacidade de análise.   

A utilização de atividades e técnicas lúdicas mais aproximados aos atuais avanços 

técnicos, como a produção de vídeos e difusão dos mesmos nas redes sociais, através da 

internet, muitas vezes, o único caminho acessível de informações por parte dos alunos,  no 

contexto do Ensino Remoto auxiliaram consideravelmente na melhoria da compreensão e do 

rendimento dos conteúdos, evidenciando uma melhor compreensão do aluno sobre as interações 

espaciais, essenciais para a compreensão dos conteúdos Geográficos, numa aprendizagem mais 

crítica e reflexiva no contexto  do Ensino Remoto. 

Portanto, a aplicação das metodologias lúdica no ensino de Geografia na Escola 

Municipal Severino Paulino de Souza, na comunidade rural Barra da Espingarda, em Caicó/RN, 
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no contexto remoto, além de incentivar e aprofundar o processo de ensino-aprendizagem amplia 

o nível de cognição, percepção e raciocínio criativo para o desenvolvimento dos processos de 

Ensino-aprendizagem, a partir do uso de elementos metodológicos lúdicos ligados a tecnologia 

audiovisual, reduzindo, portanto, a evasão escolar.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os desafios trazidos pelo contexto da aplicação do Ensino Remoto durante a pandemia 

da COVID-19 enfatizam a necessidade do compromisso com a aprendizagem de todos os 

alunos com uma escola que ensina e, que oportuniza e potencializa espaços de formação 

condizentes com as necessidades de todos os sujeitos aprendizes, evitando exclusões, as quais 

se tornaram ainda mais evidentes com a dificuldade de acesso dos Estudantes as tecnologias de 

Informação e Comunicação voltadas ao Ensino. 

Além disso, o contexto pandêmico deixou claro que, na escola constituída no contexto 

virtual, não apenas o aluno tem o que aprender, mas o professor, também precisa aprender a 

ensinar a cada um de seus alunos com a utilização efetiva das tecnologias, ou seja, deve-se 

refletir sobre a construção dos saberes profissionais tecnológicos necessários aos educadores, 

os quais devem ser comprometidos com a aprendizagem de todos os alunos. Só aprende a 

ensinar aqueles que aprendem a aprender. 

Assim, a utilização do lúdico no ensino de Geografia, particularmente a partir da 

utilização de vídeos educacionais constituídos por alunos e supervisionados por professores, 

estimulam os alunos a desejar compreender o mundo, especificamente, o contexto em que 

vivem, desenvolvendo o raciocínio e da aprendizagem a partir da adequação dos recursos 

didáticos tecnológicos de uma melhor forma possível.  

E esta utilização totalizante e coerente do lúdico no ensino de Geografia torna-se 

fundamental num período ainda mais depende das tecnologias, onde um trabalho reflexivo por 

parte do docente poderá auxiliar, de uma maneira coerente, na melhoria da educação de nossa 

gente e de nosso país, pois, conforme afirmou Milton Santos (2008): “é necessário partir da 

consciência da época em que vivemos, sabendo o que o mundo é e como ele se define e 

funciona. É somente assim que se podem formar cidadãos conscientes e capazes de atuar no 

presente, ajudando a construir o futuro” (SANTOS, 2008, p. 115).  
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Resumo 

A experiência aqui relatada descreve as etapas de construção e implementação de um instrumento pedagógico 

próprio da Pedagogia da Alternância denominado Projeto de Vida da Família Camponesa (PVFC), enquanto 

ferramenta que possibilita a integração escola e família/meio socioprofissional. O objetivo é ressaltar a importância 

desse instrumento nos processos pedagógicos da Escola Família Agrícola Dom Fragoso, situado na cidade de 

Independência no Estado do Ceará-Brasil, para a efetivação de uma alternância integrativa, na perspectiva da 

superação da dicotomia teoria e prática. O relato evidencia a importância da metodologia da Alternância como 

prática de Educação do Campo que fortalece a agricultura camponesa.     

 

Palavras-Chave: Educação do campo; Pedagogia da Alternância; Projeto de vida da família camponesa (PVFC). 
 

 
Resumen 

La experiencia aquí relatada describe las etapas de construcción e implementación de un instrumento pedagógico 

propio de la Pedagogía de la Alternancia denominado Proyecto de Vida Familiar Campesina (PVFC), como 

herramienta que posibilita la integración escuela y familia/medio socio-profesional. El objetivo es enfatizar la 

importancia de este instrumento en los procesos pedagógicos de la Escola Família Agrícola Dom Fragoso, ubicada 

en la ciudad de Independência en el Estado de Ceará-Brasil, para la realización de una alternancia integradora, en 

la perspectiva de la superación de la dicotomía teoría y práctica. El informe destaca la importancia de la 

metodología de la Alternancia como práctica de la Educación Rural, que fortalezca la agricultura campesina. 

 

Palabras Clave: Educación rural; Pedagogía de la alternância; Proyecto de Vida Familiar Campesina (PVFC) 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

CONTEXTO: 

 

A Pedagogia da Alternância tem se afirmado como importante prática de Educação do 

campo, oferecendo uma formação comprometida com o desenvolvimento integral do ser 

humano e do meio numa perspectiva agroecológica. Instrumentos pedagógicos próprios 

específicos da metodologia promovem a integração entre a escola e o meio socioprofissional, 

comunitário dos educandos, proporcionando “um trabalho reflexivo sobre a experiência” e 

colocando o educando como ator envolvido em seu meio (GIMONET, 2007). No Sertão dos 

Inhamuns-Crateús no Estado do Ceará, uma escola vem mudando a realidade de famílias 

camponesas e fortalecendo o campo como um território de geração de vida, assumindo a 

alternância integrativa como metodologia do seu processo educativo. A experiência nasceu a 

partir da organização de trabalhadores e trabalhadoras rurais que haviam conquistado a terra e 

refletiam sobre ações que ainda seriam necessárias para que pudessem viver com dignidade, 

obtendo da terra conquistada a produção de sua existência. As atividades educativas tiveram 

início em 2002, oferecendo a adolescentes de 4 municípios da região, os últimos anos do ensino 

fundamental. Tem como entidade mantenedora uma Associação, formada por pais e apoiadores 

dos movimentos sociais do campo; o Conselho Administrativo, é o órgão colegiado responsável 

pela administração da escola, e tem buscado em parcerias pública e privada a sustentação da 

experiência, garantindo a sua autonomia na gestão dos processos.  Em 2008, novamente a partir 

de debates das famílias que desejavam uma profissionalização para seus filhos e filhas, passou 

a oferecer Educação Profissional integrada ao ensino médio com habilitação em Agropecuária. 

Para essa etapa de escolarização, o instrumento pedagógico projeto profissional do jovem (PPJ), 

espécie de memorial onde o jovem vai sistematizando os conhecimentos adquiridos na vivência 

familiar e comunitária para apresentar ao final do 3º ano, é elemento fundamental. Em 2013, 

avaliando que era preciso avançar no trabalho junto às famílias e as comunidades que atendiam, 

a equipe pedagógica, decidiu ampliar o PPJ da esfera do educando para a esfera familiar. O 

instrumento recebeu a denominação projeto de vida da família camponesa (PVFC), e a partir 

de 2014 passou a ser exigido de todos os educandos ingressantes, como critério para conclusão 
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do curso. Em 2016 a primeira turma concluía o percurso formativo atendendo às novas 

proposições. Os resultados satisfatórios alcançados, consolidaram a ferramenta pedagógica e 

enriqueceram mais ainda o processo de formação desenvolvido pela escola, tornando-a 

referência no estado do Ceará. Trata-se da Escola Família Agrícola Dom Fragoso (EFA Dom 

Fragoso). O envolvimento da pesquisadora com essa experiência se deu ainda na implantação 

desse projeto. Participei ativamente das atividades iniciais como monitora, o que possibilitou a 

ressignificação e valorização das minhas origens, tendo orgulho de ser filha de camponeses. 

Foi nesse período que compreendi a educação do campo como instrumento de luta. No 

momento presente, volto à fonte, com um olhar de pesquisadora em busca de novas descobertas.     

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:  

 

O relato a seguir descreverá como se dá a construção do PVFC na EFA Dom Fragoso, 

a partir de dados coletados para uma pesquisa em andamento desenvolvida dentro do Programa 

de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de 

Ciências e Tecnologia do Estado do Ceará – Campus Fortaleza, sobre a Pedagogia da 

Alternância que tem como lócus a referida escola. A coleta dos dados foi realizada no período 

de agosto de 2020 a janeiro de 2021 utilizando a análise documental, a observação participante 

e quatro (4) grupos focais como instrumentos. Os dados coletados informam que o PVFC é um 

instrumento pedagógico, trabalhado nos três anos do curso por meio da disciplina PVFC que 

faz parte da área profissional, e para qual são destinadas 150 horas aulas; através dos 10 planos 

de estudo (PE) realizados no 1º e 2º ano e pelo acompanhamento de monitores através das 

visitas às famílias que são realizadas no decorrer dos três anos, sendo realizadas no mínimo seis 

(06) visitas. Os temas abordados nos PEs se desenvolvem por meio de pesquisa aplicada pelo 

educando junto à sua família e mais 09 famílias da comunidade, a partir de dois eixos: família 

e comunidade na produção do bem viver e convivência com o semiárido. Os dados coletados 

nessa pesquisa possibilitam ao educando a reflexão do meio socioprofissional em que está 

inserido, fornecendo-lhe o diagnóstico da família e da comunidade, que torna-se objeto de 

construção do conhecimento, unindo teoria e prática por meio de intervenções concretas que 

este vai realizando nas atividades produtivas da família, de modo a aproveitar as potencialidades 

já existentes na propriedade e na comunidade. Esse processo vai ajudando a dar corpo ao PVFC. 
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As visitas às famílias é outro instrumento da alternância que é utilizado para fortalecer o diálogo 

da escola com a família e a comunidade, possibilitando o acompanhamento do educando em 

seu meio e a avaliação das intervenções que este faz junto à sua família e às famílias da 

comunidade. As aulas da disciplina PVFC na sessão escolar, é o momento por excelência para 

a partilha e socialização das experiências de cada educando e para trabalhar conceitos e 

conhecimentos necessários tanto à implementação das três unidades produtivas que constituirá 

o PVFC na propriedade familiar, como ao registro e sistematização das atividades 

desenvolvidas, que constituirá o documento final a ser apresentado a uma banca composta por 

profissionais da área para apreciação e aprovação, atendendo às normas científicas, no final do 

3º ano. O principal requisito para aprovação é que as três unidades produtivas que foram 

apresentadas no PVFC estejam em funcionamento. Assim, no final do 3º ano completa-se o 

ciclo iniciado no 1º ano. A experiência do PVFC no processo de formação de jovens rurais da 

EFA Dom Fragoso reconfigura o espaço do campo ao comprovar que é possível produzir no 

semiárido cearense utilizando tecnologias apropriadas; fortalece a agricultura camponesa se 

contrapondo ao modelo de desenvolvimento do campo pela lógica do agronegócio. No campo 

educacional, integra o trabalho produtivo ao processo de formação, superando a divisão entre 

trabalho manual e trabalho intelectual, entre a teoria e a prática. No ano de 2020, 30 educandos 

apresentaram o PVFC, o que resultou na implementação de 90 unidades de produção, 

beneficiando 27 comunidades rurais em 13 municípios, representando avanços na 

sustentabilidade alimentar e na geração de renda das famílias. A exigência de “resultados” na 

apresentação do PVFC, ou seja, de que as três unidades produtivas estejam em funcionamento 

para a conclusão do curso, garante esses dados e evidenciam a contribuição da proposta na 

sustentabilidade das famílias camponesas. Contudo, a média dos custos apresentados para 

implementação das três unidades produtivas de um PVFC em 2020, que ficou em R $18.484,75, 

considerando a ausência de subsídios e de políticas de Estado para os povos do campo, suscita 

uma questão: a elevação na taxa de evasão de 1,35% em 2015 para 3% em 2016, ano I de 

apresentação do PVFC, tem alguma relação com a impossibilidade de implantar as três unidades 

produtivas? É necessário fortalecer no diálogo com as famílias e a comunidade, os princípios 

de resistência da agricultura camponesa enfatizando o valor da cooperação e do coletivo. Na 

produção do conhecimento, é importante favorecer a troca de saberes entre educandos e 

camponeses e intensificar a aplicação dos conhecimentos no desenvolvimento de tecnologias 
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apropriadas ao semiárido com bases agroecológica, de baixo custo, que possa viabilizar as 

experiências de produção das famílias de baixa renda.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PVFC tem representações diferenciadas para os vários sujeitos envolvidos na 

alternância, contudo, na realização do grupo focal todos os sujeitos o citaram como um 

instrumento pedagógico que faz a diferença no processo pedagógico da EFA Dom Fragoso. 

Para a escola, ele se constitui no instrumento da alternância que possibilita a integração da 

escola com a família e a comunidade, instituindo o tripé que dá sustentação a um percurso de 

formação que promove a autonomia dos sujeitos envolvidos. Para as famílias, o referido 

instrumento é significado de soberania alimentar, geração de renda, através da melhoria das 

atividades produtivas que já desenvolvem e das que são implantadas. Para os educandos, é a 

oportunidade de colocar em prática os conhecimentos que vão adquirindo durante o processo 

formativo, dentro de suas unidades, fortalecendo a sua identidade camponesa, levando-os ao 

engajamento necessário com o seu meio, à práxis. Vale destacar um estudo que descreve 

minuciosamente as práticas educativas da EFA Dom Fragoso, abordando a mudança de PPJ 

para PVFC, e que apresenta os impactos dessas práticas na família/comunidade foi realizado 

por Fraga (2019) intitulado “Pedagogia da Alternância na Prática Educativa da Escola Família 

Agrícola Dom Fragoso no Ceará”. Salienta-se que desde a sua criação, a EFA Dom Fragoso 

tem acolhido estudiosos que desejam compreender, aprofundar e difundir a Pedagogia da 

Alternância. Nos últimos vinte anos de (re)existência profissional, inicialmente como monitora 

e depois realizando assessorias, tenho feito descobertas significativas que enriquecem a minha 

prática. Às construções e aprendizagens que me foram possibilitadas nesse caminhar, agradeço.  

Juntos, seguiremos em defesa de uma educação libertadora. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo sistematizar experiências da Comunidade Quilombola Santa Rita do Bracuí, a 

partir da visão dos quilombolas, como importantes ferramentas educativas presentes no cotidiano destes sujeitos 

na perspectiva da Educação Popular e da Agroecologia na construção e ressignificação das identidades 

quilombolas. Após breve contextualização histórica do Quilombo, busca-se abordar as seguintes 

atividades/espaços/ferramentas de Educação Popular: os ensinamentos e as narrativas orais dos mais velhos 

(griôs); jongo e juventude quilombola; o quintal de dona Marilda; o Aiê Eletuloju; a relação dos quilombolas com 

a Escola Municipal Áurea Pires da Gama situada em território quilombola. As referências teórico-metodológicas 

estão na pesquisa participante, pesquisa-ação e história oral como ferramentas da Educação Popular. A partir da 

relação desses relatos com pesquisas e atuações anteriores realizadas por outros sujeitos quilombolas do Bracuí 

formados pela (LEC UFRRJ) é possível notar a importância da diversidade e riqueza pedagógica desses espaços 

educativos não escolares, se constituindo nos principais veículos de aprendizado e de troca de saberes entre 

quilombolas e não quilombolas, guardando uma relação tensa e contraditória com a educação escolar. 

 

Palavras-Chave: Educação Popular; Identidade; Ancestralidade; Diálogo de saberes; Educação não-escolar e 

escolar. 

 

 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo sistematizar las experiencias de la Comunidad Quilombola Santa Rita do Bracuí, 

desde el punto de vista de los quilombolas, como importantes herramientas educativas presentes en la vida 

cotidiana de estos sujetos desde la perspectiva de la Educación Popular y la Agroecología en la construcción y 

resignificación de las identidades quilombolas. Luego de una breve contextualización histórica del Quilombo, se 

busca abordar las siguientes actividades / espacios / herramientas para la Educación Popular: las enseñanzas y 

narrativas orales de los mayores (griots); jongo y juventud quilombola; El patio de doña Marilda; el Aiê Eletuloju; 

la relación de los quilombolas con la Escuela Municipal Áurea Pires da Gama ubicada en territorio quilombola. 

Los referentes teórico-metodológicos se encuentran en la investigación participante, la investigación acción y la 
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historia oral como herramientas de la Educación Popular. De la relación de estos relatos con investigaciones 

previas y actuaciones realizadas por otros sujetos quilombolas de Bracuí formados por la LEC UFRRJ, se puede 

notar la importancia de la diversidad y riqueza pedagógica de estos espacios educativos no escolares, constituyendo 

los principales vehículos de aprendizaje e intercambio de conocimientos entre quilombolas y no quilombolas, 

manteniendo una relación tensa y contradictoria con la educación escolar. 

 

Palabras Clave: Educación Popular; Identidad; Ascendencia; Diálogo de conocimientos; educación no escolar y 

escolar 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Da flor do jambo, da raiz do cambucá.  

Nasce congo, morre congo e tem congo no lugar. 

Aê, aê, aê, eá. 

Ponto de Jongo do Quilombo Santa Rita do Bracui. 

                                                                 

Nos dias atuais, encontramos muitas produções acadêmicas e pesquisas que são 

desenvolvidas em comunidades tradicionais, mas que não são escritas pelos próprios 

comunitários. Em nosso caso, apresentaremos aqui, através da escrita e da pesquisa de 

estudantes quilombolas da Licenciatura em Educação do Campo (LEC) UFRRJ, a importância 

do registro realizadas por esses sujeitos como pesquisadores da sua própria história/cultura e da 

importância desses relatos a partir do “lugar de fala” (RIBEIRO, 2019) dos sujeitos-

pesquisadores que vivenciam essas questões diariamente.  

Apresentar as ferramentas educativas pertencentes à comunidade quilombola Santa Rita 

do Bracuí é valorizar e potencializar essas ações que perpassam dentro e fora dela, ações essas 

que podem ser utilizadas como exemplo para outras vivências, que serão passadas aqui também 

por duas estudantes quilombolas que pesquisam a própria história e que trazem como 

referências seus familiares que diariamente compartilham saberes que remetem aos ancestrais 

e que, por isso mesmo, trazem a oralidade e as práticas cotidianas do viver no território como 

principais elementos educativos.  

Para Brandão (1994, p. 36-37), desde a década de 1960, a educação popular: 1) propõe 

uma teoria renovadora das relações homem-sociedade-cultura-educação e uma pedagogia que 

pretende fundar uma nova educação, uma educação libertadora; 2) realiza-se no âmbito da 

educação com adultos das classes populares, definindo-se, pouco a pouco, como trabalho 

político de libertação popular; 3) afasta-se da mera escolarização popular (alfabetização e pós-

alfabetização), buscando meios de ser toda e qualquer prática de agentes eruditos 
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comprometidos e sujeitos populares, onde há qualquer tipo sistemático de intercâmbio de 

saberes, a partir das próprias práticas populares; 4) perde sua característica original de 

movimento emergente de educadores e se redefine como um trabalho político de mediação a 

serviço de projetos, sujeitos e movimentos populares de classe, ou tendentes a isso. Trata-se, 

para ele, da passagem de uma educação para o povo para uma educação que o povo cria. 

Para entender melhor como tudo isso é vivenciado, vamos trazer aqui espaços 

educativos de referência para a comunidade quilombola, a saber: os ensinamentos e as 

narrativas orais dos mais velhos (griôs); jongo e juventude quilombola; o quintal de dona 

Marilda; o Aiê Eletuloju. Num momento seguinte, abordamos também a relação dos 

quilombolas com a Escola Municipal Áurea Pires da Gama situada em território quilombola. 

 

2 CONTEXTUALIZANDO A COMUNIDADE QUILOMBOLA SANTA RITA DO 

BRACUÍ  

 

A Comunidade Remanescente do Quilombo Santa Rita Do Bracuí situa-se na Região 

Sul-Fluminense, no Município de Angra dos Reis, certificada como Quilombola em 1999 pela 

Fundação Cultural Palmares. Originou-se da doação de terras do fazendeiro José de Souza 

Breves por testamento para seus escravos, deixando cerca de 260 alqueiras de terras aos seus 

escravos em 1877. Após a terra ter sido deixada nas mãos das famílias dos ex-escravizados, 

muitos processos de grilagem aconteceram ao longo do século XX, sendo constante as 

tentativas de retirada das terras. O processo mais recente ocorreu na década de 1970, quando o 

regime militar, implementando as obras de construção da BR 101 junto ao Projeto TURIS 

(Embratur) que visava o “aproveitamento turístico” do litoral de Angra. Por conta disso, a área 

da antiga fazenda dos Breves foi cortada ao meio: a área “quilombola” (na ocasião não existia 

este conceito) ficou na parte interior e a área situada na faixa litorânea foi posteriormente 

ocupada por um condomínio e onde até hoje se situam as ruínas da antiga usina de açúcar e o 

cemitério dos ancestrais dos escravizados. Na ocasião, houve grande resistência por parte das 

famílias, tendo ocorrido inclusive da formação da Comissão Pastoral da Terra (CPT) pelas 

lideranças – algumas ainda vivas hoje, como senhor Zé Adriano. Estes processos de violência 

e resistência foram registrados no Relatório da Comissão Nacional da Verdade (BRASIL, 

2014). 
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Para os moradores mais antigos, que chamamos atualmente como nossos “Griôs”, fala-

se muito da relação de “bondade” do fazendeiro com seus escravos, mas acreditamos que essa 

doação territorial apenas foi fruto de uma grande estratégia traçada para manter a terra na mão 

dele mesmo, em vista que a doação aconteceu antes da abolição e que inevitavelmente a 

situação da abolição viria.  

Há relatos pertinentes na comunidade de que, mesmo após a proibição do tráfico 

negreiro internacional, o fazendeiro manteve o tráfico de escravos e, quando descoberto, 

mandou afundar um navio tumbeiro próxima a uma das praias que pertenciam à localidade.  

Esses fatos históricos marcados pela barbárie e dor são lembrados nos momentos de 

contação de histórias da comunidade, lembranças dolorosas que não podem ser esquecidas, pois 

fazem parte da história da comunidade e do quanto diversas gerações lutaram para chegar aos 

momentos em que nos encontramos hoje.  

Os quilombolas do Bracuí foram amplamente pesquisados e se tornaram parceiros de 

muitos processos e projetos de pesquisa, tais como o Projeto Passados-Presentes (UFF – 

LABHOI), e bem como projetos de políticas públicas de cultura como foi o caso dos Pontos e 

Pontões de Jongo. Mas a grande novidade, de fato, é a geração mais jovem, potencializada pelo 

jongo, ter chegado à Universidade pública em um curso diferenciado de Educação do Campo. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A perspectiva e o referencial teórico-metodológico estão na Educação Popular freiriana 

(FREIRE, 1987) e correlatas, tais como a Pesquisa Participante (BRANDÃO, 1977, 1998, 

2006) e a Pesquisa-Ação (THIOLLENT, 1986), distinguindo-se esta última pela capacidade 

dos sujeitos envolvidos produzirem suas atuações na resolução de problemas, estando embutido 

nisso processos de aprendizagem. 

Da Educação Popular, destacamos a premissa de que os sujeitos populares se educam 

entre si em suas atividades cotidianas, sendo possível também diversas formas de organização 

tendo em vista projetos e objetivos circunstancialmente específicos.  

As referências às possibilidades da Educação Diferenciada sistematizadas nos 

Referenciais da Educação Quilombola também estão basicamente assentados sobre a Educação 
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Tradicional (oralidade, práticas religiosas e festivas, formas de plantio e processamento, apoio 

mútuo e vida coletiva/comunitária) ressignificada (BRASIL, 2012).  

Dessa forma, a força deste texto encontra-se na escrita e no relato das estudantes a partir 

de sua organicidade com essa educação cotidiana com os conteúdos tradicionais quilombolas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As ferramentas educativas produzidas pelos quilombolas estão assim sistematizadas: os 

ensinamentos e as narrativas orais dos mais velhos (griôs); jongo e juventude quilombola; o 

quintal de dona Marilda; o Aiê Eletuloju. Inclui-se aqui também a relação com a Escola 

Municipal Áurea Pires da Gama, situada em território quilombola e, a participação nas aulas de 

agroecologia na LEC UFRRJ.  

 

4.1 Os Mais Velhos 

 

Nossos griôs, mestres e educadores, assim intitulados por nós, são nossa escola viva na 

comunidade, nossa biblioteca ancestral rica em memórias e ensinamentos onde todo mundo 

sempre tem uma história de vida e muita luta para contar. São nossos verdadeiros formadores 

na comunidade, de uma relação sempre de troca e acesso a muito do que nos foi negado nos 

espaços educacionais.  

Através dessas pessoas que buscamos nos espelhar e nos formar, e informar outras 

pessoas sobre dados históricos e de vida, onde nos reafirmamos cada dia mais como 

pesquisadores e pesquisadoras de nossa história, muito presente na educação popular, onde 

essas histórias de vida também formam, onde esses mais velhos adentrem esses espaços e falam 

para alunos e alunas, sobre a memória do local, sobre suas histórias de vida, sobre as memórias 

da comunidade isso tudo se completam, e são pequenas formações, que partem da ideia do se 

conhecer para pertencer.  

Muitos dos nossos já se foram, dentro da nossa ideia ancestral para o Orum (céu no 

Iorubá), mas deixaram aqui presente muito dos seus ensinamentos, não tem como não falar de 

seu Geraldo Juvenal ou Tio Geraldo (In memoriam) e não lembrar de seus ensinamentos sobre 

a pesca, a caça e os cuidados com a terra.  

845 



 
 

 

 

E o macaco assovio, tá chegando o caçador.  

Assovio, assovio, tá chegando.  

(Ponto de Jongo de autoria de Geraldo Juvenal) 

 

Não é possível falar de Clotilde Adriano (In memoriam) uma das grandes mães da 

comunidade, seus conhecimentos sobre as ervas medicinais, parteira, farinheira e jongueira 

dedicada a cuidar de todos a sua volta, sempre com uma palavra de conforto e conselho. 

 

Meu lenço branco, bordadinho de ABC 

Quando eu for me embora deixo o lenço pra você,  

aê, aê, aê, ea. 

(Ponto de jongo, muito cantado por Clotilde 

Adriano, e hoje cantado em outras comunidades)    

 

Hoje como uma grande referência, e de uma memória riquíssima ainda ativo impossível 

não falar também de José Adriano, grande mestre Jongueiro, educador, Pai/avô, formador e 

orientador de todos seus filhos, ainda vivo e presente na comunidade como nossa maior 

biblioteca viva e ancestral, em que nos momentos de dúvidas e buscar por conselhos recorremos 

a ele, para não nos perder nos caminhos de vida e receber muita força.  

 

Todo peixe que eu mato, vem a baleia e toma.  

Todo peixe que eu mato, vem a baleia e toma.  

Baleia toma, baleia toma, todo peixe que eu    

mato, vem a baleia e toma. 

(Ponto de Jongo autor José Adriano) 

 

Importante deixar aqui todos esses nomes e muitos outros que são peças fundamentais 

para nosso fortalecimento e formação, mais em especial também falar de Angélica de Souza 

((In memoriam), mulher preta, professora, que ainda jovem nos deixou, mas muito contribuiu 

para nosso crescimento, se formou no curso de Licenciatura em Educação do Campo, pesquisou 

sobre sua realidade e a partir disso criou a sua identidade, e com isso fez com que muitos outros 

jovens na comunidade se espelhassem nela, jovens como nós que hoje chegaram até a 

universidade, seguindo também os seus exemplos.  

 

4.2 O Jongo 
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 O Jongo é uma dança de matriz africana, que chegou no Brasil durante a escravidão, 

uma dança em roda que engloba a percussão de tambores que ditam os ritmos para magia 

acontecer, conhecido com uma dança das almas onde saudamos os que já se foram, nossos 

griôs, que acreditamos estar na roda de jongo presentes conosco.  

Além de uma dança que mexe com todos os nossos sentidos, o jongo acabou se tornando 

uma grande potência na comunidade, de espaço de diálogo, de resistência e principalmente que 

fortalecimento de identidade, fomos alvo de preconceito, ditos como macumbeiros e vítimas de 

olhares estranhos por pessoas da comunidade e no ambiente escolar, os trabalhos desenvolvidos 

como jongo dentro e fora da comunidade, nos capacitaram a cada dia mais enfrentar os desafios 

impostos pela sociedade, que antes mesmo de conhecer julgam (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Encontro da Rede De Jovens de Lideranças Jongueiras do Sudeste, no Quilombo Santa Rita do Bracuí. 

2018. 

Foto: Heluar. 

 

Para ABBONIZIO, SOUZA e RAMOS (2016), a tradição oral, transmitida a cada nova 

geração nos “causos”, nas músicas, nas definições territoriais, converte-se em instrumento de 

luta e defesa da manutenção daquele lugar, o que significa dizer, um processo de valorização 

de sua cultura, de sua ancestralidade negra e de suas redes de parentesco. 

Diálogos entre jovens e adultos, fizeram com que o jongo abrisse mais espaço e 

agregasse todas as idades, falamos isso porque antigamente o jongo só era praticado por pessoas 

mais velhas, e não era permitida a precisa de crianças nesses espaços, e por muito o prática do 
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jongo ficou adormecida na comunidade, através de influencias tanto de jovens da comunidade, 

como pessoas externas foi possível se fazer esse resgate, trazemos como referência Délcio 

Bernardo que muito nos ajudou nesses processos de autorreconhecimento e autoafirmação da 

comunidade negra. 

 

4.3 Quintal da Dona Marilda 

 

As vivências nos diversos quintais pertencentes à comunidade são inúmeras e muito 

enriquecedoras (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Nosso quintal, nossa escola. Quilombo Santa Rita do Bracuí. 2021.  

Foto: Jussara Adriano. 

 

Traremos aqui como referência quintais como o da dona Marilda (Figura 3), uma grande 

escola a céu aberto onde muitos que chegam até a comunidade transitam por lá, entre grupos 

acadêmicos, escolas públicas e particulares dentre outros. 
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Figura 3. Quintal de dona Marilda. Visita de universidades. Quilombo Santa Rita do Bracuí. 2019. 

 

As dinâmicas sempre em roda, fora do padrão estrutural de uma escola formal hoje, é 

um grande diferencial que traz a ideia de uma educação pautada e vivida na Educação Popular, 

onde sentar em roda e permitir a troca é fundamental, onde os olhares atentos a história passada 

pelos mais velhos é de fato absorvidas e então surge assim as curiosidades.  

Os ensinamentos presentes nesses momentos, fortalecem não só os de fora, mas também 

os comunitários que as vezes ressignificam as histórias que ficaram esquecidas, ou passaram 

despercebidas ao nosso ouvido, um quintal acolhedor rico de memórias, onde é um referencial 

das comunidades tradicionais, onde os comunitários abrem suas casas, para receber quem chega 

e orientar quem vai.  

São esses pequenos momentos que mantêm viva a memória e ancestralidade da 

comunidade, como um doce ancestral que chamamos de Carmunia ou camunia, um doce feito 

com o melado da cana, a farinha da terra produzida por nós e o gengibre plantado também no 

nosso quintal. Durante a sua produção, só as pessoas que estão direcionadas a fazer podem ficar, 

e no momento da sua produção não pode chegar ninguém da rua, senão imediatamente o doce 

desanda. São esses ensinamentos que nos capacitam mesmo antes de entra na escola, são 

memórias, são vivencias e práticas passada pelo nosso povo que não podem ser perdidas. 

 

4.4 Aiê Eletuloju 
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Um novo espaço de memória e tradição dentro da comunidade o Àiyé Eletuloju, que 

significa “Terra Fértil”, onde o sagrado e a agroecologia vão trabalhar quase que em conjunto, 

nas vivências onde a valorização e cuidados com a natureza são importantes, trazem também 

em sua mística as reflexões através das histórias dos orixás. Nasce da luta territorial na 

comunidade quilombola Santa Rita do Bracuí. Idealizada por jovens lideranças quilombolas do 

local, formados no curso de Licenciatura em Educação do Campo na UFRRJ, vinculados e 

articulados a diferentes movimentos sociais negros e de campesinato. O processo agroecológico 

e espiritual foi registrado por Ramos (2018). 

Por anos, a comunidade quilombola foi vista como muito católica, trazendo um 

apagamento de outras culturais e religiões que tanto nos influenciaram na dança, na fala, no 

toque do tambor. A presença dos adeptos ao candomblé, uma religião que tem sua raiz africana, 

mas desenvolvida aqui no Brasil ainda é pequena na comunidade, mas o número de pessoas que 

procuram se aproximar e conhecer melhor é grande, fazendo assim com que esse novo polo de 

tradição dentro da comunidade, seja um polo de resgate da ancestralidade e não só de trabalho 

com a agroecologia, uma forma de produzir formação e estratégias coletivas de enfrentamento 

coletivo no local, mas também de visibilizarmos a nossa história de formação e resistências até 

os dias atuais para aqueles que chegam à comunidade. 

Os debates que procuramos desenvolver passam, pela questão racial, a promoção de 

uma consciência coletiva da luta de classe, para o combate aos diferentes modos de opressão 

que incidem sobre o território, para o enfrentamento ao racismo estrutural e religioso. 

 

4.5 A Escola Municipal Áurea Pires Da Gama 

 

A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em 

suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural 

de cada comunidade e formação específica de seu quadro docente, observado os princípios 

constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a Educação Básica 

brasileira. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, deve ser reconhecida 

e valorizada sua diversidade cultural (DCNs Educação Escolar Quilombola, 2012).  

Falar de educação escolar tendo como referência a Escola Municipal Áurea Pires da 

Gama é trazer uma reflexão sobre como nossa educação foi complementada, ligada às vivências 
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nesse espaço escolar e os desafios que encontramos para nos adequarmos como quilombolas a 

ele. Uma escola que já possuiu um PPP produzido e relatado a partir dos mais velhos da 

comunidade, de forma que mesmo antes de surgir o conceito da Educação Quilombola, a escola 

já trabalhava essas questões do território, da presença dos comunitários nesse espaço, do 

registro e memória da luta pela permanência na terra a partir dos testemunhos dos mais velhos, 

do conhecimento tradicional local.  

Com o passar dos anos e muitas pressões, a escola perdeu um pouco da autonomia e o 

diálogo com a comunidade e suas características históricas também. A escola não tinha muro e 

hoje ela se encontra com um grande muro, de forma que não é mais possível aos alunos que 

moram na comunidade ter contato com seus familiares que ali passam a todo momento. Da 

mesma forma, dentro da comunidade, as residências possuíam apenas cercas e com a chegada 

das pessoas de fora, hoje é possível perceber uma quantidade grande de muros. A escola 

também era apenas de séries iniciais e hoje só possui segundo segmento.  

Muitos trabalhos e ações de resgate ao modelo inicial de educação popular foram feitos. 

A formação continuada com os professores foi uma delas, nos anos de 2013 a 2015. Hoje o 

diálogo entre escola e comunidade ainda se encontra adormecido porque buscamos fazer com 

que essa questão seja valorizada pelo estado e o município em busca dos nossos direitos. Hoje 

a escola é conceituada como Escola Quilombola, mas ainda segue o modelo formal de 

educação.  

Durante vários processos, a escola sofreu muitos ataques, a professores, a própria 

estrutura da escola e diversos funcionários, e muitos desses que foram atacados foram pessoas 

que tentaram de certa forma buscaram resgatar o modelo de educação popular, e diálogo com 

a comunidade. Não podemos deixar de frisar isso, pois sabemos que essas ações violentas têm 

sim um intuito e um sentido.  

 

4.6 Agroecologia no Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

  

A Agroecologia é a base da Licenciatura em Educação do Campo e como tal, faz parte 

de todo o curso, no qual o papel do/a educador/a se confunde com o papel do/a educando/a. A 

participação dos/as discentes com as suas vivências e trajetórias validam os temas discutidos 

em aula.  
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Em uma aula, em ensino remoto, da disciplina de Agroecologia aplicada à Educação 

Básica e Profissional, houve a participação das primeiras autoras, que são quilombolas. 

Enquanto uma discente apresentava a produção da farinha pela Família Adriano, a outra 

discente descrevia a produção, destacando o papel da mulher no Quilombo e na produção da 

farinha; as quatro gerações que participam do fazer da farinha (do mais velho às crianças); a 

formação e troca de conhecimento entre as gerações; a cultura da produção de farinha; a 

importância da formação em ambientes não formais. 

 

No quintal da Família Adriano, a prática e manejo da produção da farinha de mandioca 

ainda é muito presente, feito para o próprio consumo e também comercialização, 

perpassando a presença de 4 gerações. É um grande espaço de saber e troca, onde os 

mais velhos e mais novos estão presentes, durante a produção histórias são 

compartilhadas, memórias são revividas e principalmente ensinamentos são passados, 

onde não há só a produção da farinha, mas outros ensinamentos como: a produção de 

caldo de cana, a plantação de milho e mandioca, as hortas e plantas medicinais. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentamos aqui as principais ferramentas pedagógicas de Educação Popular – e 

legitimamente “quilombola”, ressignificada dos conhecimentos tradicionais/ancestrais: os 

ensinamentos e as narrativas orais dos mais velhos (griôs); jongo e juventude quilombola; o 

quintal de dona Marilda; o Aiê Eletuloju. Apresentamos ainda diferentes momentos da EM 

Áurea Pires da Gama, mostrando a transformação da permeabilidade dessa instituição às ações 

e aos conhecimentos tradicionais locais. Na demarcação recente do território com o INCRA, 

certamente foi uma vitória a inclusão da Escola neste mapeamento. No entanto, a escola ainda 

precisa ser conquistada “por dentro”. Apesar de ser reconhecida como “quilombola”, não há 

professores quilombolas (apesar dos quilombolas licenciados pela LEC UFRRJ) nem o 

currículo se organiza a partir de temas da cultura quilombola ou mesmo das práticas 

tradicionais. A partir da relação de relatos com pesquisas e atuações anteriores realizadas por 

outros sujeitos quilombolas do Bracuí formados pela LEC UFRRJ, é possível notar a 

importância da diversidade e riqueza pedagógica desses espaços educativos não escolares, se 

constituindo nos principais veículos de aprendizado e de troca de saberes entre quilombolas e 

não quilombolas, guardando uma relação tensa e contraditória com a educação escolar. Ainda 
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que também a própria certificação dos quilombolas como licenciados em Educação do Campo 

pela UFRRJ faça parte dessa contradição. 
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Resumo 

Trata-se resultados parciais de pesquisa em andamento cujo tema central é o Programa Nacional da Reforma 

Agrária (Pronera) e a problematização de seus diferentes sujeitos no território brasileiro em que se encontram os 

assentados que fazem parte do curso de graduação em Agronomia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

no sentido de responder sobre a relevância deste programa para manter o jovem em Santa Fé de Minas. Neste 

sentido, o recorte anunciado visou problematizar: Qual é a configuração atual do PA Tamboril? Que fatores 

levaram os jovens a se mudarem ou permanecerem no P.A Tamboril? Quais as fontes de renda possíveis para os 

jovens moradores do P.A Tamboril? Houve alguma política pública disponível para estes jovens assentados? Como 

se dá esta vivência de resistência no universo do campo? Para buscar as respostas a tais questionamentos foi 

utilizada a pesquisa bibliográfica e documental no sentido de compreender o período de 1996-2021 e ainda, 

utilizou-se do grupo de WhatsApp de jovens oriundos da Escola Estadual localizada no PA Tamboril para 

aplicação do questionário via Google Forms.Das 141 famílias que iniciaram o processo de ocupação e fizeram 

parte da luta pela Terra em 1996, cerca de 20% do total de famílias que foram assentadas continuam em suas 

propriedades, 30% são propriedades que não possuem moradores e 50% passaram os lotes a terceiros. Estes dados 

merecem atenção no sentido de discutir sobre políticas públicas e a luta pela Educação do Campo vislumbrando 

caminhos com possibilidades de transformação de realidades. 

 

Palavras-Chaves: PRONERA; Políticas Públicas; Juventude Rural.  
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Resumen 
Estos son resultados parciales de una investigación en curso cuyo tema central es el Programa Nacional de Reforma 

Agraria (Pronera) y la problematización de sus diferentes temas en el territorio brasileño donde se ubican los 

pobladores que forman parte de la carrera de grado en Agronomía de la Universidad Federal. Mineiro para 

responder sobre la relevancia de este programa para retener a los jóvenes en Santa Fé de Minas. En este sentido, 

el corte anunciado pretendía problematizar: ¿Cuál es la configuración actual de PA Tamboril? ¿Qué factores 

llevaron a los jóvenes a mudarse o quedarse en P.A Tamboril? ¿Cuáles son las posibles fuentes de ingresos para 

los jóvenes residentes de P.A Tamboril? ¿Había alguna política pública disponible para estos jóvenes colonos? 

¿Cómo ocurre esta experiencia de resistencia en el universo del campo? Para buscar respuestas a tales interrogantes 

se utilizó la investigación bibliográfica y documental con el fin de comprender el período 1996-2021, y se utilizó 

el grupo WhatsApp de jóvenes de la Escuela Estatal ubicada en PA Tamboril para aplicar el cuestionario vía 

Google Forms. 141 familias que iniciaron el proceso de ocupación y fueron parte de la lucha por la tierra en 1996, 

aproximadamente el 20% del total de familias que se asentaron permanecen en sus propiedades, el 30% son 

propiedades que no tienen residentes y el 50% han pasado los lotes a terceros. Estos datos merecen atención en el 

sentido de discutir las políticas públicas y la lucha por la Educación Rural, vislumbrando caminos con 

posibilidades de transformar realidades. 

 
Palabras Clave: PRONERA; Políticas públicas; Juventud Rural. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Assentamento Tamboril foi criado em 26 de setembro de 1996, localizado 

no município de Santa Fé de Minas, na microrregião de Pirapora, mesorregião do Norte do 

Estado de Minas Gerais, estando a 43 km da cidade de Santa Fé de Minas e 62 km de Brasilândia 

de Minas. A área total do assentamento é de 7.484,1793 hectares, perímetro total de 59.493,59 

metros, sendo que nesse perímetro existem duas áreas privadas que totalizam 1.96,6709 

hectares e são ocupadas por posseiros não regularizados. 

O P.A Tamboril está situado nas coordenadas UTM de 444.285,617 e 8.173.218 m, nas 

Sub-bacias hidrográficas do Rio Paracatu e Bacia do Rio São Francisco, os limites do P.A 

Tamboril são Norte: Fazenda Santa Gertrudes e estrada municipal que liga Brasilândia de Minas 

a Santa Fé de Minas; o Sul: Córrego Catinga, Córrego Cascavel e Rio Paracatu; ao Leste: 

Córrego Tamboril e Fazenda Santa Gertrudes; a Oeste: Fazenda Esperança, Córrego Tamboril 

e estrada municipal que liga Brasilândia a Santa Fé de Minas. 

Conforme Neto et al [s.d], “A história começa em meados de 1983, quando um 

trabalhador, hoje assentado no PA, comprou o direito de posse sobre uma pequena parcela nas 

terras da antiga fazenda Tamboril/Resfriado, nas mãos de um grande fazendeiro da região.” 

Percebeu-se neste documento de Neto et al [s.d] que desde a organização deste local 

houve o conflito entre grileiros e posseiros, mas também o descaso do poder público em relação 
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ao apoio para a concretização do direito de posse e interesses financeiros, o que não é diferente 

da história de outras disputas pela terra na história brasileira. 

 

A disputa era tamanha que os grandes fazendeiros, em muitos casos “grileiros”, 

também brigavam entre si. Vendo a possibilidade de ter seus direitos e seu dinheiro 

perdidos, o trabalhador rural que havia adquirido a pequena parcela procurou apoio 

junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de João Pinheiro, que naquela época 

abrigava também o pólo regional da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado de Minas Gerais – FETAEMG para a região Noroeste e iniciaram um trabalho 

de levantamento da situação produtiva e da documentação de grandes propriedades 

na região. (NETO et al [s.d], p. 9) 

 

Outro fato importante que nos chamou atenção no contexto de luta para a ocupação 

deste território denominado posteriormente como P.A Tamboril é que os posseiros que foram 

assentados neste local eram oriundos da região e trabalhavam como “meeiros e arrendatários 

nas grandes fazendas da região.”Neto et al [s.d]. De acordo com o Incra (2020): 

 
Basicamente, o assentamento rural é um conjunto de unidades agrícolas 

independentes entre si, instaladas pelo Incra onde originalmenteexistia um imóvel 

rural que pertencia a um único proprietário. Cada uma dessas unidades, chamadas de 

parcelas, lotes ou glebas, é entregue pelo Incra a uma família sem condições 

econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por outras vias. A quantidade de 

glebas num assentamento depende da capacidade da terra de comportar e sustentar as 

famílias assentadas. O tamanho e a localização de cada lote são determinados pela 

geografia do terreno e pelas condições produtivas que o local oferece. (INCRA, 2020 

[on line]) 

 

 

Em 1996, foram assentadas 141 famílias e a partir deste ato de legalização do P.A 

Tamboril, muitas crianças nasceram e cresceram neste local. Como indagações de pesquisa: 

Qual é a configuração atual do PA Tamboril? Que fatores levaram os jovens a se mudarem ou 

permanecerem no P.A Tamboril? Quais as fontes de renda possíveis para os jovens moradores 

do P.A Tamboril? Houve alguma política pública disponível para estes jovens assentados? 

Como se dá esta vivência de resistência no universo do campo? Cabe ressaltar ainda, conforme 

site do Incra que o assentado conta com políticas para a sua permanência no campo, sendo 

assim destacado: 

 
Os trabalhadores rurais que recebem o lote comprometem-se a morar na parcela e a 

explorá-la para seu sustento, utilizando exclusivamente a mão de obra familiar. 

Eles contam com créditos, assistência técnica, infraestrutura e outros benefícios de 

apoio ao desenvolvimento das famílias assentadas. Até que possuam a escritura do 

lote, os assentados e a terra recebida estarão vinculados ao Incra. Portanto, sem portar 

a escritura do lote em seu nome, os beneficiários não poderão vender, alugar, doar, 

arrendar ou emprestar sua terra a terceiros. (INCRA, 2020 [online]) 
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Diante da inserção neste contexto do Projeto de Assentamento Tamboril surgiu o 

interesse de aprofundar e identificar os jovens que residem neste local e os que migraram para 

a zona urbana e outras regiões de assentamentos rurais, no sentido de compreender os impactos 

formativos que os levaram a se mudarem do assentamento, bem como os motivos para a 

permanência e ou até retorno ao P.A Tamboril. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Inicialmente, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental no sentido de 

compreender o período de 1996-2021 por tratar-se do período que marcaria a trajetória dos 

jovens que nasceram, viveram a história nestes 24 anos de existência do PA Tamboril. 

 
Comumente, todas as pesquisas recorrem à modalidade de pesquisa bibliográfica para 

a revisão da literatura existente, pois todo conhecimento novo deve considerar o 

conhecimento produzido até então. Portanto, o pesquisador sensato fará 

primeiramente uma boa revisão teórica sobre a sua área de conhecimento para 

aprimorá-la ou ultrapassá-la. (DALBÉRIO; BORGES, 2009, p. 167) 

 

Posteriormente, buscou-se, as legislações e documentos da Associação do Projeto de 

Assentamento Tamboril (APOTAM), site do Incra que trataram dos dados acerca dos lotes, 

famílias e seu desenvolvimento educacional, político e social. Neste sentido, a pesquisa 

documental foi fundamental para o estudo proposto. 

 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 

essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 

se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado 

assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos 

de pesquisa. (GIL, 1996, p. 51). 

 

 
Para a coleta de dados foi elaborado um questionário pelo Google Forms e enviado pelo 

WhatsApp privado de 23 jovens assentados com prazo de dez dias para as respostas. O 

questionário consistiu em questões para caracterização dos participantes da pesquisa, contendo 

a autodeclaração de sexo, idade, fonte de renda e a situação em relação ao Projeto de 

Assentamento Tamboril (morador atual ou não). 
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O WhatsApp foi a estratégia utilizada por se tratar de um grupo de jovens que cresceu 

neste local e criaram o vínculo por terem frequentado a Escola Estadual Carmela Dutra durante 

o ensino fundamental e médio, tendo portanto, acesso aos contatos de telefones e ainda, por se 

tratar de um período de pandemia. Tal escola está localizada no Assentamento e foi durante a 

trajetória dos jovens, o ponto de encontro e de conhecimento. 

Foi disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de participação 

voluntária e a garantia do sigilo, bem como a não identificação dos respondentes da pesquisa. 

No sentido de buscar compreender os motivos de permanência ou não deste jovem no 

assentamento, indagou-se sobre o acesso do mesmo às políticas públicas, para assim identificá-

las e mapear a importância destas para a vivência deste público no campo. 

 
As combinações mais frequentemente estabelecidas entre as duas abordagens ocorrem 

por meio da associação dos resultados das pesquisas qualitativas e quantitativa no 

mesmo projeto ou em projetos distintos, um após o outro ou simultaneamente. [...] A 

obtenção de um conhecimento mais amplo sobre o tema da pesquisa, em comparação 

ao conhecimento fornecido por uma única abordagem ou a avaliação mútua das 

descobertas, de ambas as abordagens (FLICK, 2009, p.46). 

 

De posse das respostas, os dados foram tratados e analisados numa abordagem quanti-

qualitativa representando-os por meio de quadros e discussões sob a ótica histórica e Dialética. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a coleta de dados foi elaborado um questionário pelo Google Forms e enviado pelo 

WhatsApp privado de 23 jovens assentados com prazo de dez dias para as respostas, tendo 

retorno de 18 jovens. 

Dos 18 participantes, a média de idade dos jovens que residem no P.A Tamboril é de 

27 anos, dos jovens que se mudaram é de 25 anos, sendo que foram 33,3% jovens que residem 

e 66,7% mudaram para outros locais, 44,4% se auto declararam do sexo feminino e 55,6% do 

sexo masculino. Em relação à cor declarada, 9 identificaram-se como pretos, 6 como pardos e 

3 como brancos. 

 
O termo “juventude” não encontra uma defi nição unívoca, sendo situado de forma 

distinta por diferentes atores sociais, como sociólogos, educadores, jornalistas, 

governantes, políticos e mesmo a sociedade como um todo, que o entendem cada um 

ao seu modo, considerando diferentes aspectos do termo.Para o governo e as agências 

de pesquisas, a juventude é a faixa etária situada entre os 15 e os 24 anos. 
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É, portanto, uma etapa que se inicia na adolescência e termina no começo da fase 

adulta. Por ser considerada uma “fase de transição” no desenvolvimento humano, 

historicamente tem sido observado o descaso do governo com relação às políticas 

direcionadas à juventude. Basicamente, as políticas existentes se referem às ações de 

integração social, de capacitação profissional e de controle de problemas sociais 

tarjados como “típicos da juventude”, como a violência, as drogas, a marginalidade. 

Assim, os jovens são vistos como “problemas sociais” e, por isso, requerem controle 

e assistência. (MACHADO; FIDALGO, 2019, p.104) 

 

Utilizou-se a letra E (êxodo), enumerando de forma aleatória os motivos citados pelos 

participantes, apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Motivos do êxodo do PA Tamboril. 

Respondentes Motivos 

E1 Falta de emprego 

E2 Trabalho 

E3 A falta de emprego, falta de cursos profissionalizantes . 

E4 Procurar melhorias de vida, e crescimento profissional 

E5 Trabalho e estudo 

E6 Não tinha energia 

E7 Motivos porque eu me casei 

E8 Falta de renda pra juventude 

E9 Melhores condições de vida 

E10 Frequentamos o assentamento P.A Tamboril com frequência. Porém não temos 

o básico (emprego, educação de qualidade e saúde pública). 

E11 Lá é esquecido pelos governantes, não tem apoio nenhum, o município não tem 

nenhum incentivo, nenhuma empresa para dar emprego para os jovens e no 

assentamento se for tirar renda de lar, não faz nem para o alimento porque 

realmente o lugar é bom, mas os governantes da regiao só enchem o bolso deles. 

E12 Não permanecemos no assentamento pois meu pai faleceu, e nao tínhamos 

condições financeiras para morar sozinhas (Eu e minha mãe), não tínhamos 

oportunidade de estudo, de qualidade e muito menos oportunidade de trabalho. 

Porém, hoje em dia vamos no assentamento com frequência. 

Fonte: Os autores, 2021. 
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Sobre os fatores que levaram os jovens a se mudarem do PA Tamboril foram citados 

principalmente a falta de emprego, falta de cursos profissionalizantes, melhores condições de 

vida, trabalho e crescimento profissional, motivos de matrimônio. 

 
 

Assim, em praticamente todos os países latino-americanos, por exemplo, as taxas de 

crescimento da população rural vêm caindo nas últimas décadas e até mesmo se 

tornando negativas por causa da emigração, principalmente de jovens, e pela menor 

fecundidade das mulheres mais jovens. Portanto, tem havido um envelhecimento 

pronunciado das comunidades rurais devido às tendências de migração, fertilidade e 

mortalidade.Mas, na maioria dos países da região, esse ritmo de declínio começou a 

diminuir ou atingirá uma inflexão em direção à estabilização na próxima década. 

Assim, em média, o número de habitantes rurais continua a permanecer bastante 

estável, nem crescendo nem diminuindo de forma constante, mas flutuando muito 

ligeiramente em torno de 123 milhões de pessoas ao longo de todo o período de 1985 

a 2025. (DURSTON,1996, [on-line]) 
 

Como a principal queixa de êxodo rural relatada foi a busca por trabalho chamou-nos 

a atenção o relato “nenhuma só fazia para comer e trabalhava por dia quando alguém contratava 

era vendendo o almoço para comprar a janta”. 

Neste sentido, vimos que a ausência de políticas públicas voltadas para a juventude 

rural contribui de maneira significativa para o êxodo rural vivenciado nesta realidade. 

Para identificação dos motivos de permanência, utilizou-se a letra P, seguindo a 

numeração sem critério de resposta, pois prevalece o gosto pelo lugar, o estar próximo da 

família e ainda a oportunidade de estudar. 

Vale destacar ainda que, manter-se no PA Tamboril e estudar requer de energia elétrica, 

acesso à internet, sendo uma política pública necessária para o século XXI, pois 

 
Se velhos recursos não estão disponíveis, por outro lado, novos recursos surgiram no 

século XXI, destacando-se a internet e a rede global estabelecida com as novas 

tecnologias de informação e comunicação. A nova geração está conectada 24 horas 

na rede, seja por meio de computadores, tablets ou celulares modernos. É pela internet 

que eles falam, divertem-se, jogam, namoram, socializam e vivem suas utopias e 

sonhos. Entretanto, é também pela rede que os jovens compartilham suas angústias, 

questionam a realidade, o poder vigente, a corrupção, as desigualdades e as injustiças. 

(MACHADO; FIDALGO, 2019, p. 109). 

 

Sobre a oportunidade de estudar, vale ressaltar a política pública do Programa Nacional 

da Reforma Agrária (Pronera), aparecendo como motivo de permanência no PA Tamboril, 

sendo defendido pelos Movimentos Sociais desde a luta pelos atos normativos para a instituição 

do programa. 
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É uma forma de conseguir a igualdade material seria a implementação de políticas 

públicas específicas a quem não possui acesso, por se tratar de grupos vulneráveis 

dentro da sociedade brasileira. Seria a forma desses grupos terem acesso aos direitos 

previstos nos documentos oficiais. 

Desse modo, o Pronera buscou responder ao chamado dos movimentos sociais e 

sindicais para que o Estado brasileiro, por meio de políticas públicas, atendesse ao 

direito dos povos do campo no seu acesso e permanência na escola, em igualdade de 

condições, garantindo universalidade com especificidade. de condições, garantindo 

universalidade com especificidade. A participação está presente pela gestão tripartite 

entre o Incra, instituições de ensino e movimentos sociais e sindicais do campo. A 

igualdade de condições se vale da implementação da Pedagogia da Alternância em 

suas várias facetas; a entrada coletiva com turmas e seleções específicas; a 

permanência nos cursos, com transporte, alojamento, material didático e alimentação 

desses estudantes. (RODRIGUES, 2020, p. 21-22) 

 
 

Quadro 2: Motivos de Permanência no PA Tamboril. 

Respondentes Motivos 

P1 Oportunidade concluir curso superior pelo Pronera 

P2 Por gostar 

P3 Porque gosto muito daqui 

P4 Gostar muito do lugar 

P5 Gostar do assentamento lugar bom para se viver 

P6 Ficar perto dos meus pais 

Fonte: Os autores, 2021. 

 

Em relação ao acesso às políticas públicas, 83, 3% relataram que não tiveram acesso 

voltado para os jovens e 16,6% tiveram acessos a estas políticas, prevalecendo o estudo e em 

destaque o Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária). 

 
Em meados da década de 90, estávamos num contexto de avanço da políticas 

neoliberais quando ocorreram dois grandes massacres contra camponesas e 

camponeses (Massacre de Corumbiara/RO e Eldorado dos Carajás /PA) e o governo 

Fernando Henrique Cardoso foi pressionado a criar o Programa, devido a repercussão 

nacional e internacional sobre os casos de violência no campo.O programa conquistou 

sua legitimidade e institucionalidade ao ser reconhecido, no governo Lula, pela Lei 

11.947, de 16 de junho de 2009, como parte da Política Nacional de Educação do 

Campo. (RODRIGUES, 2020, p. 8) 

 

Importante destacar a importância do Pronera para possibilitar ao jovem assentado o 

acesso a níveis de educação desejáveis e qualificação para transformação de sua realidade 

861 



 
 

 

social, porém marcadamente após o ano de 2015, tal programa vem sofrendo ataques em relação 

à disponibilidade de recursos financeiros. 

 
Contudo, a instabilidade provocada pelo processo de impeachment na Presidência da 

República e a política do “teto de gastos”, adotada a partir da Emenda Constitucional 

95, em 2016, levaram a nova queda acentuada entre 2016 e 2017. 

O ano de 2018 iniciou-se com um cenário desafiador diante do orçamento autorizado 

de pouco mais de três milhões de reais para uma demanda de aproximadamente 20 

milhões. Essa crise orçamentária foi pautada no Encontro Nacional dos 20 anos da 

Educação do Campo e do Pronera, em junho, em Brasília. Na oportunidade, 

fortaleceram-se as mobilizações, dentro e fora do Incra, para uma suplementação 

orçamentária. (DIAS, 2020, p. 90) 

 

Percebeu-se, ainda que o processo de emigração destes jovens do PA Tamboril se deu 

entre 2005 a 2021, sendo maior em 2012, 2014 e 2018 e que, a fonte de trabalho dos mesmos 

na zona urbana, apenas 01 relacionou a ser concursado como servidor público, sendo que os 

demais, não destacaram como relevante o trabalho que está desempenhando. 

 

 

 
Quadro 3: Fontes de Renda no PA Tamboril. 

Respondentes Fonte de Renda 

R1 Atividade rural e produção de doces e farinha de mandioca. 

R2 Serviços braçais 

R3 Plantio de alimentos e venda de produtos caseiros 

R4 Carvoeira 

R5 frango, leite, o que cultivava era para a renda da família. 

R6 Diarista 

Fonte: Os autores, 2021. 

 

 Para os respondentes que permaneceram no PA Tamboril, as fontes de renda citadas 

estão diretamente ligadas às atividades no lote, ou seja a agricultura familiar.  

  Os que permaneceram e estão se dedicando aos estudos, não destacaram independência 

financeira e destes jovens que relataram “gostar” do PA Tamboril, percebe-se o laço afetivo e 

o sentimento de pertença, provavelmente herdado de seus familiares. 

Das 141 famílias que iniciaram o processo de ocupação e fizeram parte da luta pela 

Terra em 1996, cerca de 20% do total de famílias que foram assentadas continuam em suas 
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propriedades, 30% são propriedades que não possuem moradores e 50% passaram os lotes a 

terceiros. 

Estes dados merecem atenção no sentido de discutir sobre as políticas públicas que 

possam garantir a Reforma Agrária de forma a atender para que estes assentados possam de 

fato, sobreviver do seu lote. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível suscitar nessa pesquisa inicial que a existência de políticas públicas é 

fundamental para garantir a permanência dos jovens no meio rural possibilitando aos mesmos 

a garantia de geração de emprego e de renda, corroborando para a sucessão rural. 

Infere-se, portanto que ainda há entraves para garantir a solidificação de políticas 

públicas que visem a geração de renda no P.A Tamboril. Dessa maneira, é necessário que o 

poder público disponibilize recursos suficientes para que as pessoas possam melhorar as 

perspectivas de vida, geração de emprego e renda. 

Destaca-se ainda, a necessidade de outras pesquisas para compreender os fatores que 

atuam como impulsionador do êxodo rural no PA Tamboril, visto que esta é uma pesquisa 

diagnóstica que merece aprofundamento. 

Problemas como o acesso a novas oportunidades através de políticas públicas tem se 

tornado demagogia para um público invisível para o estado o que impossibilita a sucessão 

familiar e o êxodo rural dos jovens em busca de supostas melhorias acabam acarretando o 

esvaziamento do público jovem do campo, ficando uma população mais envelhecida que ainda 

resiste, porém sem o atendimento básico que lhe é de direito. 
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Resumo  

Para a realização do presente estudo buscamos analisar as contribuições do ensino em agroecologia em uma Escola 

Família Agrícola para as práticas agroecológicas nas propriedades dos sujeitos do campo. O objetivo principal foi 

de identificar se estudantes e egressos da Escola Família Agrícola de Natalândia (EFAN) se apropriaram das 

práticas agroecológicas ensinadas e qual é o impacto formativo eles destacam na sua atuação em suas comunidades. 

Assim sendo, esta averiguação, de base qualitativa, consisti na aplicação de questionário a egressos e estudantes. 

O questionário foi inserido em um formulário virtual enviado para os estudantes e egressos nos grupos de 

WhatsApp da EFAN. Obtivemos 46 respostas, no entanto um deles não aceitou participar da pesquisa, portanto 

analisaremos as 45 respostas. Dos participantes, 42% são do sexo feminino e 58% do masculino. Destes 38 

mencionaram ter aprendido as práticas agroecológicas que conhecem na EFAN, 26 são estudantes e 12 são 

egressos. O resultado da análise reforça a importância que a EFAN representa na formação e construção das 

práticas agroecológicas nas comunidades destes sujeitos do Campo. 

 

Palavras-Chaves: Agroecologia; Sustentabilidade; Preservação; Educação do Campo; Pedagogia da Alternância.  
 

 
Resumen 

Para la realización de este estudio, buscamos analizar los aportes de la formación en agroecologia a las prácticas 

agroecológicas en las propiedades de los sujetos en el campo de una Escola Família Agrícola. El objetivo principal 

fue identificar si los estudiantes y graduados de la Escola Família Agrícola de Natalândia (EFAN) se apropiaron 

de las prácticas agroecológicas enseñadas y cuál es el impacto formativo que destacan en su trabajo en sus 

comunidades. Por tanto, esta investigación, sobre una base cualitativa, consistió en la aplicación de un cuestionario 

a egresados y estudiantes. El cuestionario se insertó en un formulario virtual enviado a los alumnos y exalumnos 

en grupos de WhatsApp de EFAN. Obtuvimos 46 respuestas, sin embargo uno de ellos no aceptó participar en la 

investigación, por lo que analizaremos las 45 respuestas. De los participantes, el 42% son mujeres y el 58% 

hombres. De estos 38, mencionaron haber aprendido las prácticas agroecológicas que conocen en EFAN, 26 son 

estudiantes y 12 son graduados. El resultado del análisis refuerza la importancia que representa EFAN en la 

formación y construcción de prácticas agroecológicas en las comunidades de estos sujetos rurales. 

Palabras Clave: Agroecología; Sustentabilidad; Preservación; Educación rural; pedagogía de la alternância. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A agroecologia, inicialmente compreendida como enfoque científico para uma 

agricultura ecológica, atualmente engloba a tríade prática, ciência e movimentos sociais. Assim, 

há um conjunto de conhecimentos historicamente produzidos, pressupõe que as práticas 

agrícolas devam ser respeitosas com o meio ambiente, assumindo a ação coletiva como um 

elemento fundamental para a consolidação de novos estilos de agricultura que questionam o 

modelo tradicional predominante que se utiliza de agrotóxicos, fertilizantes e a monocultura, 

degrada o meio ambiente e traz prejuízos para o ser humano de uma maneira geral (ZANELLI 

et al., 2017).  

A transição das práticas tradicionais para práticas agroecológicas manifesta-se 

mediante a ecologização das práticas agrárias, passando por uma ação social que considere 

projetos coletivos que reconheçam os interesses, expectativas, crenças e valores dos sujeitos do 

campo (ZANELLI et al., 2017). Dessa forma, coadunando-se com a construção desse outro 

modelo de agricultura, a Escola Família Agrícola de Natalândia (EFAN) possui em seu 

currículo e atividades teórico-práticas a inserção de conhecimentos e práticas agroecológicas.  

Os sujeitos da pesquisa aqui apresentada são estudantes ou egressos da EFAN, uma 

entidade comunitária sem fins lucrativos, voltada aos jovens campesinos, gerida pela 

Associação Escola Família Agrícola de Natalândia e formadas principalmente pelas famílias. 

A escola foi fundada no dia 15 de abril do ano de 2003 na cidade de Natalândia – MG e oferta 

o Curso técnico em Agropecuária, com formação fundamentada na Pedagogia da Alternância. 

Trabalha há 17 anos com público jovem e adultos. Oferta o ensino fundamental, médio e 

Técnico em Agropecuária, bem como a Educação de Jovens e Adultos-EJA com enfoque em 

agroecologia.  

A abrangência do território da escola envolve 25 municípios no estado de Minas gerais. 

Atualmente possui 535 alunos em formação e 189 egressos. Mobiliza uma rede com mais de 

30 parceiros, entre Associações, Cooperativas, Empresas e Poder Público Municipal, Estadual 

e Federal em defesa da Educação do Campo e das práticas Agroecológicas.  

O presenta trabalho surge a partir de pressupostos similares a pesquisa realizada por 

Oliveira e Botelho (2017). De acordo com os autores,  
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[...] os conhecimentos e valores adquiridos pelos estudantes no espaço escolar pode 

ser transformado em prática impressa nos manejos tanto nas escolas quanto e, 

principalmente, nas unidades produtivas das famílias ou mesmo provocar desejos de 

transformação da realidade mais ampla. (OLIVEIRA; BOTELHO, 2017, p. 4) 

 

Nosso objetivo foi fazer uma pesquisa exploratória visando identificar se estudantes e 

egressos da Escola Família Agrícola de Natalândia se apropriaram das práticas agroecológicas 

ensinadas e qual é o impacto formativo eles destacam na sua atuação em suas comunidades. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a coleta de dados foi elaborado um questionário que foi inserido em um 

formulário virtual e enviado para os estudantes e egressos nos grupos de WhatsApp da EFAN. 

Demos um prazo de quinze dias para as respostas.  

As perguntas realizadas englobaram os seguintes aspectos:  

1) uma caracterização dos participantes da pesquisa: Sexo, Idade, Período de Estudos 

na EFAN, Séries Estudadas, Situação em Relação a EFAN (estudante ou Egresso);  

2) as práticas agroecológicas conhecidas, aprendidas e utilizadas: A) Você teve 

práticas agroecológicas durante sua formação na EFAN? Em quais momentos? B) 

Caso não entenda que teve formação agroecológicas, justifique. C) Caso tenha tido 

práticas agroecológicas em sua formação na EFAN, quais foram as principais 

contribuições para sua atuação? D) Você utiliza práticas agroecológicas em sua 

propriedade? Quais? E) As práticas agroecológicas utilizadas em suas 

propriedades foram aprendidas onde?  

Foi feita uma análise qualitativa das respostas buscando em seu conteúdo os momentos 

de formação em agroecologia na EFAN, as contribuições na formação em agroecologia na 

EFAN e as práticas de agroecologia utilizadas na propriedade. Denominamos os participantes 

de P1 a P46.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Obtivemos 46 respostas, no entanto um deles não aceitou participar da pesquisa, 

portanto analisaremos as 45 respostas. Assim, apresentaremos os resultados inicialmente 
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caracterizando os participantes da pesquisa e na sequência uma visão sobre as práticas 

agroecológicas na formação dos participantes da pesquisa e se estes as inserem na sua vida.  

 

3.1 Item 1 – Caracterização dos participantes da pesquisa  

 

A média de idade dos estudantes é de 15 anos, dos egressos é de 20 anos, sendo que 

foram 33 estudantes e 12 egressos. As séries cursadas pelos egressos foram 1º, 2º e 3º anos do 

ensino médio, e os estudantes cursaram 9º do ensino fundamental e 1º do ensino médio e 

Técnico em Agropecuária. Dos participantes, 42% são do sexo feminino e 58% do masculino. 

Dos 45 participantes, 38 mencionaram ter aprendido as práticas agroecológicas que 

conhecem na EFAN, destes 26 são estudantes e 12 são egressos. Alguns deles incluíram que 

aprenderam também com as vivências e com suas gerações passadas.  

Neste sentido, vimos que a EFAN contribuiu com a formação em Agroecologia da 

maioria dos participantes, principalmente considerando que todos os egressos reconheceram 

essa formação. Podemos reforçar a afirmação de Oliveira (2014) de que a pedagogia da 

alternância adotada nas escolas família agrícola favorece a implementação de práticas 

agroecológicas na realidade dos estudantes. Teremos mais elementos dessa contribuição na 

sequência.  

 

3.2 Item 2 – As práticas agroecológicas na formação dos participantes da pesquisa e sua 

inserção no mundo da vida 

 

3.2.1 Momentos de formação em agroecologia na EFAN 

 

Os momentos citados pelos participantes foram nas aulas em locais que levam a reflexão 

sobre os elementos da natureza; preservação dos recursos naturais; projetos desenvolvidos na 

instituição; ações mitigadoras de impactos ambientais na produção familiar; no plano de estudo 

para o desenvolvimento da horta na escola; desenvolvimento da atividade do PAIS-Produção 

Agroecológica Integrada e Sustentável; aulas práticas que contemplam o  momento em que um 

monitor ensina determinada prática agroecológica; tarefas das matérias relacionadas a 

agroecologia; adubação verde; adubação orgânica do solo, multidisciplinaridade  em geral com 
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as disciplinas e as práticas agroecológicas ; Cobertura do solo com material orgânica; Rotação 

de cultura; plantio de árvores para atuar como quebra ventos; Plantio de culturas e produção de 

silagem utilizando tecnologia social; atividades de retorno desenvolvidas na comunidade do 

sujeito levando a práxis; coleta de amostra de solo, serões de estudos;  colocação em comum 

do plano de estudo; viajem de estudos e interversão externa. 

 

3.2.2 Contribuições na formação em agroecologia na EFAN 

 

Foram citadas principalmente contribuições no sentido do respeito e o cuidado com o 

meio ambiente, tal como não desmatar; a formação de senso crítico e produção de acordo com 

o tripé de sustentabilidade; a busca da harmonia com o meio ambiente; a reflexão sobre o 

impacto em plantações específicas (melancia abóbora e milho); conhecimento na conservação 

do solo; a importância da ciclagem de nutrientes; a capacitação social, a necessidade de se 

definir um estilo de vida com as práticas agroecológicas; respeitar a natureza e extrair dela o 

necessário para a sobrevivência, contribuindo com a presente e futuras gerações; o 

reconhecimento de que sistema agroecológico contribui para o meio ambiente, preservando 

seus recursos.    

Também foram citadas técnicas aprendidas tais como: compostagem, adubação verde, 

canteiro econômico, biodigestor, TCA (técnica de comunicação e associativismo), atuação no 

manejo e animais, adubação de solos ou correção do solo, consórcio de culturas, 

reaproveitamento de resíduos vegetais, adubação verde, manejo integrado de pragas, manejo 

adequado dos recursos naturais potencializando recursos antes ignorados, conhecimento em 

legislação ambiental, também permite ter mais conhecimentos sobre plantas, a cobertura do 

solo e manejos de sistema agroecológicos. E alguns destacaram contribuições gerais para 

atuação e formação profissional.  

Outra percepção é sobre o sentido atribuído as práticas agroecológicas ou a 

agroecologia pelos participantes, focando principalmente na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável ou no tripé da sustentabilidade. Apenas dois participantes indicaram esses termos 

explicitamente, mas como acima nas contribuições na formação, os elementos apontados 

indicam coerência com tais perspectivas.  
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P2: Vivenciamos na prática o sentido de agroecologia. Através de projetos 

desenvolvidos pela instituição, fomentando o 13° objetivo do desenvolvimento 

sustentável (questão 1).  Desenvolvimento  de um senso crítico, principalmente em 

produzir de acordo com o tripé da sustentabilidade (questão 3).  

P42: Sustentabilidade e preservação do solo. (questão 3). 

  

A agroecologia possui viés da sustentabilidade o que favorecer a implantação na 

agricultura camponesa de modo a maximizar a utilizações dos recursos naturais, com uma visão 

heurística sobre o atual modelo de produção denominado agricultura convencional. 

Conforme Warmling e Moretti-Pires (2016) diferentes podem ser os sentidos da 

agroecologia, destacando como um movimento social, um meio para o desenvolvimento 

sustentável, uma possibilidade de emancipação para os produtores, uma estratégia de promoção 

de saúde, ou, ainda, uma alternativa para a segurança alimentar e nutricional. Para os autores, 

a literatura aponta a sustentabilidade como elemento central na agroecologia para, por meio da 

aplicação dos princípios ecológicos, se atingir o desenvolvimento sustentável perspectiva 

predominante nas respostas dos participantes dessa pesquisa.  

 

3.2.3 Práticas de agroecologia utilizadas na propriedade 

 

Nem todos citaram práticas em específico, apenas dois participantes informaram não 

utilizar práticas agroecológicas. Um citou a preservação do meio ambiente e dois indicam a 

produção alinhada à sustentabilidade do sistema. Os demais mencionaram uma diversidade de 

práticas que aplicam em sua propriedade ou que já aplicaram: canteiro econômico, 

compostagem orgânica, aproveitamento de restos de alimentos para adubação das plantas, 

rotação de cultura, quebra ventos nos cultivos, cultivos de hortaliças, manejos de pragas e 

doenças, adubação verde, preservação de nascentes, biofertilizantes, defensivos naturais, 

conservação do solo e da água, produção de mudas nativas, reflorestamento, casca de ovos para 

o preparo de adubos orgânicos, cultivos de plantas anuais com adubação orgânica.  Os 

principais contextos de utilização das práticas agroecológicas foram a produção de hortaliças, 

o contexto da zootecnia, no manejo de culturas e no manejo do solo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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A EFAN desenvolve ações integradas, unindo a preservação e conservação de recursos 

naturais à sustentabilidade social e econômica dos sistemas produtivos. Atuando na 

conservação do solo e da água. Auxiliando ações integradas de agricultura camponesa, 

considerando a sustentabilidade da pequena propriedade e os sistemas produtivos. Participando 

de ações de conservação e armazenamento de matéria-prima e de processamento e 

industrialização de produtos agroecológicos, bem como atuando em sistemas de produção 

agropecuária e extrativista, fundamentados em princípios agroecológicos e técnicas de sistemas 

orgânicos de produção. 

 Nesse contexto, as práticas agroecológicas como adubação verde do solo, consórcios, 

policultivos, a utilização das sementes nativas da fauna presente no agroecossistema, utilização 

de biofertilizantes e defensivos naturais, além de conservação das fontes hídricas da 

propriedade mencionadas pelos participantes da pesquisa reforçam a importância que a EFAN 

representa na formação e construção das práticas agroecológicas nas comunidades destes 

sujeitos do Campo.  

Destaca-se a necessidade de outras pesquisas para compreender como tais práticas são 

feitas e produzidas no cotidiano, visto que esta é uma pesquisa diagnóstica que merece 

aprofundamento.  
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Resumo 

O artigo ora apresentado advém de uma pesquisa desenvolvida no Doutorado em Educação do Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – USP, e se insere no campo dos estudos da 

história social interligado à história da educação. Toma como objeto de análise as experiências educativas escolares 

no Assentamento de Reforma Agrária Ambrósio - Piauí, pioneiro na região, espaço marcado pela questão social 

da luta pela terra, desde a ocupação, resistência e desapropriação, no Município de Geminiano – PI. Para tanto, 

utilizamos prioritariamente fontes orais advindas das entrevistas realizadas com os primeiros moradores do 

assentamento. Neste sentido, tanto os primeiros líderes quanto as primeiras professoras proporcionam uma 

reflexão diferenciada acerca da relação intrínseca entre experiência e educação. Ancoradas nos trabalhos de E. P. 

Thompson, procuramos analisar as peculiaridades das práticas educacionais no Assentamento Ambrósio e a 

concepção de educação no e do campo enquanto política pública e direito dos povos do campo.  

 

Palavras-Chave: História Social; Educação do Campo; Experiências Educativas Escolares; Assentamento.  

 

 

Resumen 

El artículo aquí presentado proviene de una investigación desarrollada en el Doctorado en Educación del Programa 

de Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo - USP, y se inserta en el campo de los 

estudios de historia social vinculados a la historia de la educación. Toma como objeto de análisis las experiencias 

educativas escolares en el Asentamiento de Reforma Agraria Ambrósio - Piauí, pionero en la región, un espacio 

marcado por la problemática social de la lucha por la tierra, desde la ocupación, la resistencia y el despojo, en el 

municipio de Geminiano - PI. Por lo tanto, utilizamos principalmente fuentes orales de entrevistas realizadas con 

los primeros residentes del asentamiento. En este sentido, tanto los primeros líderes como los primeros docentes 

aportan una reflexión diferenciada sobre la relación intrínseca entre experiencia y educación. Anclado en los 

trabajos de EP Thompson, buscamos analizar las peculiaridades de las prácticas educativas en el Ambrose 

Settlement y el concepto de educación en y del campo como política pública y derecho de los pueblos rurales. 

 

Palabras clave: Historia social; Educación rural; Experiencias educativas escolares; Asentamiento. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este artigo tem por objetivo apresentar uma análise acerca das experiências educativas 

escolares desenvolvidas no Assentamento Ambrósio – PI. A escolha do assentamento segue a 

concepção thompsiana que considera a especificidade como elemento constituinte do processo 

histórico no qual homens e mulheres, outrora sem visibilidade, e não raras vezes, silenciados 

pela historiografia de viés mais oficial e conservador, reaparecem como sujeitos, permitindo 

que a história seja escrita a partir de suas experiências, vividas e percebidas, contribuindo tanto 

para a manutenção de suas existências (produção da vida) quanto para o desenvolvimento do 

processo histórico que é fluído, dinâmico, contraditório e único (THOMPSON, 2001). 

O texto está organizado em três subtópicos. No primeiro, contextualizamos o ideário da 

educação no e do campo, apresentando os princípios norteadores da educação proposto pelo 

MST. No segundo, descrevemos como surgiu a escola, o fazer escolar, as propostas e práticas 

pedagógicas que resultaram na criação da Unidade Escolar do Ambrósio. No terceiro, 

analisamos essas práticas com os pressupostos da educação no e do campo com o intuito de 

identificar na história de vida das professoras que foram participantes na construção do 

assentamento e que, até hoje, nele residem, as experiências que influenciaram e mobilizaram a 

construção de uma prática educacional ímpar neste espaço.  

 

2 EDUCAÇÃO NO E DO CAMPO: PRINCÍPIOS NORTEADORES  

 

A atual concepção de educação no e do campo tem seus alicerces e pressupostos teórico-

metodológicos intrinsecamente atrelados aos princípios filosóficos e pedagógicos elaborados 

pelo Setor de Educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). Logo, a 

concepção de educação no e do campo segue os moldes da Educação do Campo construída pelo 

MST, organizada a partir de um conceito amplo de educação, que une educação formal e 

educação não formal. Tal proposta educacional busca uma formação escolar para as crianças, 

mas também uma formação técnica e organizacional para os militantes que compõem os 

quadros do movimento, pois a proposta de educação do MST tem por finalidade também a 

formação de pessoas engajadas e comprometidas com: 

 

a transformação social e com a militância direta nas lutas populares, capaz de pensar 

e de agir com autonomia [...] o que se quer da escola ainda é que ajude a formar 
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personalidades saudáveis, criativas e coerentes; que estimule a consciência 

organizativa das crianças e jovens (MST, 1990, p. 3).  

 

Seguindo esse modelo, nasceu a educação no e do campo, compreendida como uma 

política pública atrelada à noção de direito social e humano, presente na Constituição de 1988, 

que determina, no Art. 205, que a “ educação, direito de todos, dever do Estado e da família” 

(BRASIL, 1988), e vinculada a uma compreensão diferenciada de campo, visto, a partir de 

então, não mais como um lugar inferior, atrasado, arcaico, mas como espaço de possibilidades, 

particularidades, lutas, resistência, produção da vida, local de construção e afirmação da cultura, 

dos saberes e dos valores dos povos do campo. Logo, a Educação do Campo: 

 

nasceu tomando/precisando tomar posição no confronto de projetos de campo: contra 

a lógica do campo como lugar de negócio, que expulsa as famílias, que não precisa de 

educação nem de escolas porque precisa cada vez menos de gente, a afirmação da 

lógica da produção para a sustentação da vida em suas diferentes dimensões, 

necessidades, formas (CALDART, 2012a, p. 15). 

 

Dessa forma, a educação e, especialmente, a escola tornam-se peças-chave para o 

desenvolvimento de um projeto para o campo “voltado aos interesses e ao desenvolvimento 

sociocultural e econômico dos povos que habitam e trabalham no campo, atendendo às suas 

diferenças históricas e culturais” (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2011, p. 27).  

Tomando como referência o modelo de educação no e do campo acima mencionado 

direcionaremos nosso olhar para a Unidade Escolar João Borges de Moura, situada no 

Assentamento Ambrósio; focaremos nossa atenção nas práticas e nas propostas pedagógicas 

narradas por duas professoras desta escola, com o intuito de identificar as peculiaridades desse 

espaço construído e desenvolvido naquela localidade, analisando proximidades, 

distanciamentos, originalidades, peculiaridades da escola.   

 

3 AS PECULIARIDADES DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO AMBRÓSIO 

 

A Unidade Escolar João Borges de Moura teve sua construção iniciada em 1999, com 

recursos financeiros advindos do INCRA, mas administrados pela Prefeitura Municipal de 

Geminiano- PI, responsável pela construção do prédio escolar, conforme relato do assentado 

“começamos na luta pela escola, o INCRA cobrava muito do administrador público, nessa 

época, nós passamos ainda uns dois ou três anos sem a casa de escola, depois ele fez um colégio 
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pequeno, foi, então, que começamos a ter a escola” (ORLANDO SOUSA DE CARVALHO, 

2018).  

A construção do prédio escolar no Ambrósio ocorreu aproximadamente 13 anos após a 

invasão da terra pelos posseiros, e 6 anos depois do início do processo de desapropriação pelo 

INCRA. Em 1995, o Assentamento já contava com as 200 famílias determinadas pela autarquia; 

dentre os posseiros, havia crianças que estavam sem frequentar a escola, tanto por falta de 

estrutura no lugar (energia e prédio escolar) quanto por falta de transporte escolar do munícipio 

para levá-las à escola mais próxima do Ambrósio.  

Somente em 1997, objetivando sanar esse problema, uma posseira, que trabalhava 

temporariamente para a Prefeitura Municipal, em uma escola rural na localidade de Malhanas- 

PI, encarregou-se de levar e trazer as crianças para a referida escola todos os dias, conforme o 

relato da professora e assentada “essa era minha responsabilidade; levar as crianças, porque, no 

Assentamento, não tinha escola, então, além de dar aula, eu tinha a responsabilidade de levar 

os alunos tudo direitinho e trazer todos de volta, sem nenhum acontecimento trágico” (JOANA 

D’ARC, 2018).  

Parte dos alunos dessa escola eram parentes (filhos, sobrinhos, afilhados) da assentada 

e já eram conduzidas por ela e o fato de ser uma das professoras da escola e de ser moradora do 

Assentamento transmitia segurança para que outras mães lhes confiassem seus filhos. O trajeto 

a pé, percorrido diariamente pela professora e pelas crianças, era de, aproximadamente, 8 km. 

A ausência do transporte escolar revela o tratamento historicamente deferido à escola rural e, 

consequentemente, aos estudantes da zona rural, relegados ao abandono, devido à “concepção 

unilateral da relação campo-cidade, muitas prefeituras trazem as crianças para as cidades, num 

trajeto de horas de viagem, por estradas precárias, com a finalidade de reduzir custos” 

(FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2011, p. 38).  

No caso do Ambrósio, a situação era bem pior, pois a escola para a qual a docente e as 

crianças se dirigiam todos os dias, colocando suas vidas em perigo, estava localizada na zona 

rural e também não dispunha de transporte escolar, segundo relato da professora: “a maior parte 

do caminho para escola eu e as crianças íamos pelo acostamento da BR, íamos com o maior 

cuidado, pela pista, por causa dos carros e eu não queria as crianças distante de mim por conta 

de acidentes” (JOANA D’ARC, 2018). 

876 



 
 

 

Apesar do esforço da assentada Joana D’arc, nem todas as crianças do assentamento 

estavam indo com ela para a escola. Também havia uma demanda por alfabetização de adultos, 

uma vez que vários moradores do assentamento eram analfabetos e não podiam assinar os 

papéis necessários para participar dos programas e projetos do Governo Federal (LUMIAR, 

PRONAF). Dessa maneira, a ausência de uma escola na localidade inquietou os líderes do 

Ambrósio. De acordo com o assentado: 

 

as pessoas do Assentamento sentiram a necessidade de ter uma escola. No ano de 

1999, mais de 70% das casas tinham sido ocupadas e a quantidade de crianças era 

grande, era preciso uma escola, senão os meninos ficava sem estudar e não era bom. 

Foi, então, que a associação, antes da construção do colégio, arrumamos uma casa da 

associação onde ocorria as aulas, quem dava aula era dona Joana, funcionava numa 

dessas casas, aí, para caber todo mundo, a gente tirou a parede do meio, para ficar 

uma sala bem maior e, assim, ficou por um ano ensinando nunca casa, foi aí que o 

prefeito fez a escola, depois de um ano (ORLANDO CARVALHO DE SOUSA, 

2018). 

 

As crianças do Assentamento começaram a frequentar a escola em um prédio 

improvisado, numa casa desocupada cedida pela Associação; as paredes divisórias foram 

quebradas, para que pudesse funcionar a escola, que iniciou suas atividades formando classes 

multisseriadas devido à insuficiência de professoras disponibilizadas pela Prefeitura e à 

inadequação do espaço físico.  

O município ficou responsável não apenas pela administração dos recursos para 

construção do prédio escolar, mas também pela manutenção, organização e contratação de 

pessoal, conforme previsto na LDB n.º 9394/96, apesar da relutância dos líderes do 

Assentamento, que entendiam que se os próprios assentados, via associação, administrassem o 

recurso para construção do prédio escolar, seria mais econômica e rápida a entrega da escola, 

segundo relato do assentado:  

 

a gente sabia que a construção das casas, da escola, via associação, ocorreria de 

verdade e que, sendo feito por eles (prefeitura), a gente não acreditava que fosse 

realmente feita a obra. Além disso, nós tínhamos pressa; e, também, se eles pegassem 

a obra, não teríamos vantagem nenhuma; da forma como nós fizemos as casas, todos 

os trabalhadores da Associação trabalharam, compramos um caminhão para colocar 

material que ficou para Associação, e ainda construímos a sede, compramos uma 

forrageira e se tivesse sido feito por eles [Prefeitura] não teríamos ficado com nada 

disso (ORLANDO SOUSA DE CARVALHO, 2018). 
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A preocupação dos assentados com a autogestão dos recursos demonstra tanto o valor 

dado à educação escolarizada como demonstra o processo de autoformação dos trabalhadores, 

uma vez que, administrar os recursos do assentamento, a fim de garantir remuneração para os 

próprios assentados que trabalhassem na obra e adquirir material de construção, exigia 

educação/alfabetização. Apesar da relutância, conforme previsto na legislação educacional, o 

recurso para construção da escola do Ambrósio foi destinado ao município de Geminiano-PI.  

A escola do Assentamento ficou pronta no ano 2000. Sua estrutura física conta com 

duas salas de aula, uma pequena varanda, uma cozinha, dois banheiros, dentro do prédio, e uma 

pequena sala utilizada para guardar alimentos, onde antes funcionavam a sala de informática 

com seis computadores e a biblioteca; possui também um amplo terreno (pátio descoberto), 

com duas árvores, cercado por um muro, onde as crianças costumam brincar durante o recreio. 

A escola, atualmente, possui um corpo docente formado por três professoras, que 

ministram aulas para cinquenta crianças, sendo 26 meninas e 24 meninos na faixa etária dos 4 

anos aos 14 anos de idade. As aulas oferecidas são de nível fundamental I e ocorrem nos turnos 

manhã (segundo e terceiro anos) e tarde (quarto e quinto anos).  

Apesar de o corpo docente da escola ser composto por três professoras efetivas, apenas 

duas professoras fizeram parte dos primórdios da fundação do Assentamento, inicialmente 

como assentadas e, posteriormente, atuando como professoras na escola do Ambrósio.  

 

4 AS EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS ESCOLARES NO ASSENTAMENTO 

AMBRÓSIO 

 

A educação escolar no Assentamento foi iniciada em um espaço improvisado, com aulas 

ocorrendo dentro das possibilidades concretas do Assentamento e da docente que, imbuída da 

vontade, não possuía, todavia, formação na área de educação do campo. Essas professoras se 

apropriaram da própria experiência de escolarização para organizarem seu trabalho docente, 

conforme constatamos no relato da assentada e professora: 

 

Eu comecei a ser professora por obrigação, porque era uma forma de rendimento, por 

indicação de um grande conhecido meu, na época, tinha ocorrido a emancipação do 

município de Geminiano, então, quando eu saí de Picos, eu já tinha o Ensino 

Fundamental 2 completo, eu não tinha feito o ensino médio [...]. Quando eu cheguei 

aqui e tive essa indicação de trabalhar, eu comecei a tomar gosto pela educação e, 

também, porque eu sou a mais velha de casa e eu tinha a responsabilidade de orientar 
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meus irmãos nas tarefas escolares. Meus pais sempre foram preocupados com os 

estudos da gente e foi assim que eu me descobri sendo professora, eu acho que já 

tinha essa vocação, só que eu ainda não tinha percebido, porque eu ainda não tinha 

trabalhado diretamente no ambiente escolar (JOANA D`ARC DIAS, 2018). 

 

Inferimos, desse relato, que há uma valorização do estudo, da escola e do conhecimento 

por parte dos assentados, contrariando uma visão mais tradicional que afirma que os 

trabalhadores rurais dão pouca importância à escola e preferem manter os filhos no trabalho do 

campo com vistas ao aumento da produção. Apesar da ausência de formação docente, da falta 

de material didático e recursos pedagógicos necessários ao desenvolvimento do processo ensino 

e aprendizagem, a professora e assentada Joana desempenhou, dentro das possibilidades 

concretas do Ambrósio, a função de educadora, ação resultante do entrelaçamento de sua 

história pessoal e da experiência camponesa coletiva.  

A professora, apesar das condições adversas e exteriores à sua vontade, tornou-se 

agente, construindo sua própria história ao assumir a função da docência. Apesar do cenário 

revelar o descaso e a precariedade deferida à educação para os povos do campo, ele também 

evidencia o protagonismo da professora que supera as limitações pessoais e impostas pela 

realidade e que, mesmo sem conhecer o ideário proposto da Educação do Campo, busca 

contextualizar o ensino considerando as especificidades da comunidade, revelando, como 

ensina Thompson (1957) a agência (agency) humana no fazer histórico:   

 

Como as salas eram multisseriadas e eu era professora de todas as disciplinas, o 

trabalho era muito difícil. Eu tinha que adaptar o conteúdo para o conhecimento 

das crianças para ensinar o que realmente era necessário eles conhecerem, porque a 

gente sabe que, no ensino das crianças é aprender a ler, escrever e saber contar, 

identificar os números, as quantidades, isso é a principal prioridade do ensino. 

Principalmente no início, eu fazia de tudo para adaptar, mas, muitas vezes não dava 

tempo planejar as aulas de cada série, porque eram muitos seriados, mas eu fazia 

sempre o possível (JOANA D`ARC DIAS, 2018). 

 

Assim, o ensino ofertado no Assentamento tinha por objetivo ensinar as crianças a ler, 

escrever e contar, conhecimentos básicos e fundamentais para a formação delas, garantido pela 

professora. A ausência de formação docente da professora trouxe algumas limitações à 

aprendizagem dos alunos, no entanto, seu protagonismo permitiu que crianças que residem num 

assentamento de reforma agrária no interior do Piauí pudessem ter o mínimo de acesso à 

escolarização como as demais crianças que vivem na zona urbana, pois: 
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A remissão a uma sociedade escriturária, ainda, convoca ao reconhecimento da 

importância da escolarização na propagação e perpetuação de uma concepção de 

mundo e de realidade fundada na autoridade do texto e refratária ao universo da 

oralidade, com consequências nem sempre óbvias como preconceitos contra não 

escolarizados ou analfabetos (VIDAL; SALVADORI; COSTA, 2019). 

 

Nisso, a professora expressa seu engajamento e sua consciência crítica, visto que a 

alfabetização e/ou letramento são fundamentais à vida social e ao pleno gozo dos direitos do 

cidadão, logo, a assentada e professora, ao fazer sua própria história, demonstra que “os homens 

podem, por um ato voluntário de vontade social, superar em alguma medida significativa as 

limitações impostas pelas 'circunstâncias' ou pela 'necessidade histórica” (THOMPSON, 1957, 

p. 109). 

Além disso, temos a multisseriação, que continua sendo uma constante nas escolas do 

campo, inclusive no Ambrósio, tornando o trabalho da professora ainda mais árduo. As salas 

multisseriadas estão previstas na legislação educacional, mas, muitas vezes, a sua adoção ocorre 

mediante a ameaça de fechamento das escolas do campo, cada vez mais frequente desde a 

legitimação dessa prática por meio do controverso parágrafo único incluído pela Lei n.º 12.960, 

de 2014, no Art. 28 da LDB n.º 9.394/96, que autoriza o fechamento de escolas do campo, 

indígenas e quilombolas. Essa organização multisseriada torna o exercício da docência nas 

escolas do campo ainda mais difícil, uma vez que a formação docente não contempla esse 

modelo de organização escolar, atestado no relato da assentada e professora: 

 

Eu fui, na verdade, a primeira professora daqui do Assentamento, eu trabalhava, nessa 

época, com duas classes multisseriada, porque, no primeiro horário, eu trabalhava com 

o primeiro e segundo ano, e, no segundo, terceiro e quarto ano. A ideia dessas classes 

multisseriada nos dois horários, era porque não tinha outras escolas próximas daqui, 

a mais próxima ficava a uma distância em torno de 8 km e, nessa época, não 

funcionava o ônibus escolar, então, para as crianças não ter que se deslocar para outra 

escola, a Secretaria de Educação autorizou formar as turmas multisseriada (JOANA 

D`ARC DIAS, 2018). 

 

Por não possuírem formação específica, as professoras desconheciam a autorização da 

legislação educacional que lhes permitiam requerer da Secretaria de Educação do município 

um calendário específico que considerasse as particularidades do Assentamento, e, 

consequentemente, favorecer o trabalho das docentes e a aprendizagem dos alunos, evitando a 

evasão escolar. Mesmo desconhecendo a legislação, as professoras tinham consciência de que 

os alunos não podiam ser prejudicados por ajudarem os pais nos períodos da colheita, como 
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também não podiam ser penalizados com reprovação na escola, conforme constatamos nos 

relatos abaixo: 

 

Nem o currículo, nem o calendário da escola era organizado considerando essa 

característica da roça, mas as crianças tinham que ajudar os pais, e só depois é que 

vinham para escola. E a gente entendia isso e sabia que não podia exigir tanto dessas 

crianças pela questão do trabalho. Muitas vezes, elas só chegavam em casa às 9 horas 

da manhã, porque estavam na roça ajudando o pai, molhando uma plantinha, dando 

de comer a um bicho. (JOANA D’ARC DIAS, 2018). 

 

[...] quando eu cheguei na escola, em 2004, foi um ano de muita fartura, 

principalmente na plantação e colheita do caju, e, nesse tempo, poucos alunos iam 

para a escola, muitos faltavam porque iam colher castanha ou ajudar carregando os 

caminhões que vinham buscar a castanha e levar para fora. Os alunos tinham que 

ajudar os pais nessa tarefa e faltavam muito às aulas nesse período, mas a escola não 

alterou o calendário, a gente comunicava à Secretaria durante os planejamentos gerais, 

mas eles não diziam nada, nem como a gente deveria fazer diante daquela realidade. 

Então, para não deixar os alunos perderem o na,o gente passava atividades extra e 

tentava de tudo para resolver aquela situação. Com relação às faltas, a gente não 

computava ao pé da letra, não, porque se a gente fizesse assim, seria um desastre. Ao 

fim da colheita, os alunos se dedicavam bastante, por isso, a gente não podia ser tão 

radical, senão, iria só prejudicar eles. (MARINÍZIA WELMA MENESES DA 

SILVA, 2018).  

 

A ausência do calendário específico não impediu as professoras de rearranjarem a rotina 

escolar; elas desenvolveram, de forma voluntária, estratégias para resolver aquela situação, 

atendendo tanto às exigências do sistema de ensino do munícipio, como também adequando as 

aulas ao período da colheita no Assentamento, permitindo aos alunos trabalharem para garantir 

a subsistência junto com os pais, e também, a possibilidade de recuperar notas (atividades 

extras) e não desistir da escola diante da iminente reprovação por faltas.  

Dentro das possibilidades reais, as professoras da escola do Ambrósio criavam 

estratégias que lhes possibilitassem cumprir a função docente de forma satisfatória, ofertando 

aos alunos uma aprendizagem elementar, porém diferenciada, a fim de garantir formação 

equiparada à recebida pelos alunos da zona urbana. Para tanto, as professoras adequavam como 

podiam os conteúdos do ensino, visto que os livros didáticos específicos para o campo só se 

tornaram uma realidade em 26 de junho de 2011, por meio da Resolução n.º 40, que incluiu no 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa Nacional do Livro Didático do 

Campo (PNLD Campo). 

Ao lidar com a escassez de materiais, as professoras do Ambrósio desenvolveram 

peculiaridades no ensinar, e mesmo desconhecendo as teorias da educação, lançaram mão de 
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estratégias que tornaram o ensino exitoso, porque não ficaram presas ao livro didático, 

conforme depoimento da professora: 

 

os livros didáticos utilizado na escola do Assentamento eram os mesmos utilizados 

nas escolas da cidade, no entanto, a gente procurava sempre trazer alguma coisa 

relacionada ao assentamento. Qualquer coisa diferente era por nossa conta, não 

fazia parte do currículo da escola, a gente nem tinha projeto pedagógico. Como 

a escola fica no campo e longe da cidade, nós não tínhamos uma pessoa para 

coordenar, nem para dirigir a escola. O planejamento geral era feito uma vez no mês, 

quando a Secretaria de Educação mandava alguém para planejar com a gente 

(MARINÍZIA WELMA MENESES DA SILVA, 2018). 

 

A prática pedagógica da professora revela certas características da educação escolar do 

Ambrósio que, mesmo não estando em conformidade com o ideário da educação no e do campo, 

também não se configura como sendo uma mera reprodução do modelo educacional na cidade; 

diante de tantas faltas, as professoras tinham a consciência de que precisavam ensinar o básico, 

o elementar, mas que também precisavam fazer diferente, como expresso no relato da 

professora: 

 

Eu pensava as minhas aulas de acordo com a turma, eles tinham várias 

deficiências, muita dificuldade em leitura e escrita, eu tentava várias didáticas para 

resolver isto. Eles não tinham quem ajudasse em casa com as atividades, então, eu 

fazia tudo na sala de aula, exercícios, trabalhos, todo tipo de avaliação era feita 

somente na sala. Na sala, eu tinha que ver como é que eles estavam respondendo e 

ajudar. Em casa, os pais não sabiam como ajudar, então, não adiantava eu ficar 

passando atividade de casa. Eu acho que eles conseguiam avançar por isto 

(MARINÍZIA WELMA MENESES DA SILVA, 2018). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na escola do Assentamento Ambrósio, as aulas, o currículo e a didática, a prática 

pedagógica das professoras não segue à risca os pressupostos teóricos da educação no e do 

campo. Não obstante, também não são apenas mera reprodução do modelo escolar proposto 

pela educação rural, mera adequação do modelo escolar da cidade. A educação escolar do 

assentamento possui peculiaridades advindas de um fazer docente que foi sendo construído 

pelas professoras, por meio de suas experiências vividas e percebidas.   

As experiências, principalmente as geradas durante o processo de construção do 

Assentamento, permitiram às professoras desenvolver estratégias de ensino que não são ideais, 

mas as possíveis e reais. Ao analisar as experiências das professoras, por meio das histórias de 
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vida, constatamos o “fazer-se” das assentadas e professoras, percebemos o agir delas frente às 

situações que lhes foram impostas e como foi sendo moldado o fazer docente pautado pela 

autonomia, pelo protagonismo, e consequentemente, um modelo de escola híbrida do 

Assentamento. Assim, a escola no e do campo, segundo seus pressupostos, está sendo 

construída, e nesse processo, todas as experiências concretas que estão sendo desenvolvidas em 

áreas camponesas, inclusive a do Assentamento Ambrósio, são contributos importantes para 

reflexão e implantação da educação no e do campo.  
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Resumo 

Este relato de experiência tem por objetivo socializar as experiências da Tutoria Virtual desenvolvidas na Escola 

Família Agrícola Antônio Bié em Ibiapaba no município de Tianguá-CE. A Tutoria Virtual surgiu na EFA devido 

a necessidade de um acompanhamento educacional mais próximo dos educandos em decorrência do contexto 

pandêmico e consequentemente de isolamento social. As atividades da EFA têm sido realizadas remotamente, com 

isso, o Tutor Virtual se torna importante em incentivar os educandos a estudarem, ser um suporte tanto educacional 

como emocional, pois entendemos as dificuldades que têm sido apresentadas no modelo remoto e no contexto de 

pandemia, assim como também de contribuir para auxilio dos educadores nas aulas e a coordenação pedagógica 

com melhores estratégias diante das necessidades e dificuldades dos alunos. O Tutor Virtual tem realizado um 

papel de mediador entre os educandos, escola, família e comunidade contribuindo com ótimos resultados na busca 

por superação das barreiras presentes do ensino a distância. 

 

Palavras-Chave: Tutoria virtual; Escola Família Agrícola; Ensino Remoto. 

 

 
Resumen 

Este relato de experiencia tiene como objetivo socializar las experiencias de la Mentoría Virtual desarrolladas en 

la Escuela Família Agrícola Antônio Bié de Ibiapaba en el municipio de Tianguá-CE.  La tutoría virtual surgió en 

la EFA debido a la necesidad de tener un seguimiento educativo más cercano de los estudiantes como consecuencia 

del contexto de la pandemia y el aislamiento social.  Las actividades de la EFA se han realizado de forma remota, 

con esto, el Tutor Virtual se torna importante en incentivar a los estudiantes a estudiar, a ser un apoyo tanto 

educativo como emocional, ya que entendemos las dificultades que se han presentado en el modelo remoto en la 

pandemia , además de  contribuir y ayudar a los docentes en las clases y a la coordinación pedagógica con mejores 

estrategias ante las necesidades y dificultades de los estudiantes.  El Tutor Virtual ha desempeñado el papel de 

mediador entre el alumno, la escuela y la comunidad, contribuyendo con grandes resultados en la búsqueda de 

superar las barreras presentes en la educación a distancia. 

 

Palabras Clave: Tutoría virtual; Escuela Familiar Agrícola; Enseñanza remota. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

CONTEXTO: 

 

A pedagogia da alternância tem sido uma alternativa pedagógica inovadora para os 

jovens do campo, possibilitando uma educação diferenciada da escola convencional que não 

atendem as suas necessidades educativas. A Escola Família Agrícola Antônio Bié – 

IBIAPABA/TIANGUÁ-CE considera o afago, o abraço demorado, o calor humano, a acolhida 

como parte do processo educativo, para a receber jovens vindos de lugares distantes com 

realidades semelhantes, mas com cicatrizes peculiares. Contudo, em decorrência da pandemia 

do COVID-19 e a necessidade de distanciamento social, tais práticas tornarem-se 

impossibilitadas. Dentro desse contexto, o ensino remoto tem sido uma alternativa de 

prosseguir com o trabalho realizado pela EFA, que tem apresentado vários desafios, mas que a 

EFA tem superado a cada dia pela resistência de educadores, educandos e envolvidos no 

processo de desenvolvimento da escola. Foi necessário se adequar as novas práticas 

principalmente com o uso de tecnologias digitais, que outrora, não se fazia tão presente em 

nosso cotidiano no modelo presencial, tendo em vista a realidade rural. Sendo assim, contamos 

com uma equipe pedagógica compromissada com a educação dos jovens que disponibilizou aos 

educandos um acompanhamento personalizado, com vistas a atender suas necessidades de 

desenvolvimento da aprendizagem, são os denominados “Tutores Virtuais”,  jovens voluntários 

que se dispuseram a contribuir nesse processo de educação, prestando assistência aos 

educandos, educadores, família e comunidade. Com isso, a tutoria vem acontecendo desde 

fevereiro de 2020 e seguirá até o fim dos decretos de isolamento social e até que se possa 

retornar as aulas presenciais com segurança.   

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:  

 

 O processo de ensino e aprendizagem dos educandos tem recebido apoio pedagógico 

diferenciado através da “Tutorial Virtual”, que consiste em jovens voluntários a qual são 

encarregados de orientar os estudantes de modo mais específico, como o sanar das dúvidas 

garantindo um bom desempenho na resolução das atividades, além de se fazer um contato com 
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mais proximidade, de modo a se construir laços afetivos e de confiança, pois entendemos que 

estamos vivenciando um contexto pandêmico onde a ausência da convivência tem despertado 

sentimento de insegurança, medo, ansiedade entre outros experiências causadas pelo 

isolamento e pela perda. 

Durante as aulas o tutor virtual é responsável por abrir a sala e receber a todos os 

estudantes, fazer o levantamento dos que estão presentes e em caso de ausência conversar com 

o aluno para participar ou para justificar a falta. O Tutor Virtual precisa fazer observações para 

relatar os acontecimentos de destaque nas aulas e dar feedback a coordenação pedagógica para 

que juntos possam construir melhores estratégias pedagógicas para o desenvolvimento de 

práticas educativas mais efetivas. Cabe ao tutor também registrar as atividades encaminhadas 

pelo educador e prestar suporte ao educador caso seja necessário, já que na modalidade virtual 

é comum o acontecimento de imprevistos, desde a ausência da internet, falta de energia, ou o 

mal funcionamento das tecnologias entre outros acontecimentos. 

Outro momento sob responsabilidade do Tutor Virtual é a chamada EFA Cultural, o 

denominado Serão dos instrumentos pedagógicos da Pedagogia da Alternância, que consiste 

em fazer com que os educandos construam sua autonomia a partir da experiência de organização 

do momento cultural da escola, onde as pessoas da escola e comunidade se juntam para 

prestigiar músicas, recitação de poesias, artes, a partir das habilidades dos educandos, ou 

mesmo de prestígio da cultura da comunidade no convite de outros companheiros. Com esse 

trabalho, reconhecemos que: 

  

Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. No 

sentido da assunção, uma das tarefas importantes da prática educativa-crítica 

é propiciar condições em que os educandos nas suas relações uns com os 

outros, ensaiam a experiência que é a de se assumir. É se assumir como ser 

social e histórico, ser pensante, comunicante, transformador, criador entre 

outros. (FREIRE, 1996) 

 

Nessa tarefa cabe ao tutor orientar os jovens acerca da dinâmica da EFA Cultural ao dar 

significado e destacar a importância da cultura local para a escola. Assim, os estudantes são os 

protagonistas envolvidos que propõe as ideias a serem discutidas para a realização do evento 

que acontece a cada mês. Como representado na figura 1, podemos observar a realização da 

EFA Cultural, onde trouxeram um convidado da comunidade para apresentação de músicas, 

havendo outras atrações posteriormente. 

887 



 
 

 

 
Figura 1: Momento da EFA Cultural de forma remota, realizada pelos educandos.  

Fonte: SILVA, 2021. 
 

A EFA incentiva a autonomia e o pensamento crítico dos educandos a partir de suas 

vivências com a família e comunidade. Dessa forma a pedagogia da alternância e a educação 

contextualizada é parte da proposta pedagógica das EFA, a qual tem encantado não apenas pela 

oportunidade de estudar com uma linguagem comum a realidade vivida, mas que tem 

despertado a consciência social e política nos educandos, provocando a incidência de suas vidas 

na comunidade. “Uma escola cujo projeto político-pedagógico tem como alicerce a realidade 

histórica, as lutas, os desafios e sonhos de quem vive e trabalha no campo” (SILVA, 2012). 

Em relação aos desafios presentes percebemos a dificuldade dos educandos na 

organização dos horários de estudos, já que se descontruiu uma rotina determinada junto ao 

ensino presencial. Infelizmente, isso acarreta em atividades atrasadas, entretanto, com isso 

propomos o exercício da disciplina da organização do tempo no contexto remoto, onde os 

tutores os auxiliam, tanto em lembretes, em como fazer as atividades e nas devolutivas. Nesse 

sentido, é necessário a compreensão das dificuldades dos educandos, em suas tarefas fora do 

ambiente escolar, ou seja, estando inserido em seu contexto social, seja pela falta de condições 

de se ter um espaço adequado para estudo, a relação familiar ou recursos tecnológicos que 

dispõe.  

Assim o trabalho fundamental do tutor tem sido descobrir as dificuldades dos educandos 

para compreender o que pode estar influenciado em seu ritmo de aprendizagem tanto 

positivamente como negativamente. Nossa preocupação não se trata apenas de fazer com que o 

aluno permaneça na escola, mas de fazê-lo progredir intelectualmente e de se desenvolver 

criticamente, sendo protagonista de sua própria vida. Nesse processo, aprendemos uns com os 
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outros compartilhando saberes, pois “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2005, p. 78). 

Como análise da experiência da Tutoria Virtual, destacamos o amadurecimento e a 

responsabilidade. A EFA tem contribuído no desenvolvimento pessoal, pois tem reunido 

pessoas compromissadas com a educação do campo compartilhando dos mesmos sentimentos. 

A Tutoria por ser resistência, tem nos provocado a ser mais fortes, para muitos tem sido um 

suporte na superação das dores vividas pela perda em vários sentidos durante um ano de 

conturbado, nesse sentido nos fortalecendo. Diante do exposto, concluímos parafraseando 

Freire, antes mesmo de ser educador, somos humanos e que não podemos de forma alguma 

falar de educação sem o amor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar das dificuldades que se apresentaram durante o ensino e aprendizagem no 

período remoto da EFA, percebemos o empenho e resistência dos educandos e educadores em 

prosseguir com as práticas educativas, cultivando sempre os princípios da alternância e 

exaltação da educação popular. Com isso, o que tem nos fortalecido é a esperança, pois, 

parafraseando Freire (1996, p.29) a esperança faz parte do ser humano, por isso ensinar exige 

alegria e esperança. Sem esperança não haveria história, é a partir da esperança que se constrói 

experiência histórica. A desesperança nos imobiliza. 
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Resumo 

A busca de melhoria das condições de vida das populações campesinas, quando não da própria subsistência, tem 

sido um desafio comum nos diversos espaços agrários brasileiros. Ao passo que se observam inúmeras dificuldades 

enfrentadas pelos pequenos produtores, sobretudo no cenário de práticas modernas do agronegócio, em movimento 

contrário, observam-se também importantes experiências comprometidas na necessidade de se resgatar um diálogo 

harmonioso entre os sujeitos e os locais em que vivem, com vistas a produzir sustentos alimentícios, trabalhos e 

rendas de sobrevivência digna e de reafirmação de suas culturas e saberes tradicionais. O referido trabalho, 

portanto, traz consigo o papel de se verificar e discutir evidências empíricas em pequenas economias locais, que 

se apresentam como processos de legitimação de socioeconomias alternativas, ratificando-as como caminhos 

viáveis do ponto de vista econômico, social e ecológico, a propósito de relações produtivas divergentes do 

paradigma predominante. Com o exposto, o objetivo principal deste trabalho é apresentar uma análise descritiva 

das experiências das pequenas produções do assentamento Santa Rita, em Aratuba-CE. Como abordagem 

metodológica para obtenção dos dados sobre o objeto de estudo, implementou-se a metodologia de Diagnóstico 

de Sistemas Agrários – DAS, que nos forneceu subsídios concretos para uma análise de seus aspectos sociais, 

econômicos, ambientais, políticos e também culturais. Por fim, depreende-se que a produção coletiva no 

assentamento Santa Rita, se valida, principalmente por proporcionar experiências sócio produtivas alternativas e 

contrárias à lógica do capital, observadas na região do semiárido no Ceará. 

 

Palavras-Chave: Agroecologia; Economia Solidária; Economia Local; Desenvolvimento Rural; Semiárido. 

 

 
Resumen 

La búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones campesinas, si no de su propia subsistencia, ha 

sido un desafío común en los distintos espacios agrarios brasileños. Si bien son numerosas las dificultades que 

enfrentan los pequeños productores, especialmente en el escenario de las prácticas agroindustriales modernas, en 

sentido contrario, también existen experiencias importantes comprometidas con la necesidad de recuperar un 

diálogo armónico entre los sujetos y los lugares en los que viven, con miras a producir alimentos, empleo e ingresos 

para una supervivencia digna y la reafirmación de sus culturas y conocimientos tradicionales. El referido trabajo, 

por tanto, trae consigo el rol de verificar y discutir la evidencia empírica en las pequeñas economías locales, que 

se presentan como procesos de legitimación de socio-economías alternativas, ratificándolas como vías viables 

desde el punto de vista económico, social y ecológico. propósito de las relaciones productivas divergentes del 

paradigma imperante. Con lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es presentar un análisis descriptivo de 

las experiencias de las pequeñas producciones del asentamiento Santa Rita, en Aratuba-CE. Como abordaje 

metodológico para la obtención de datos sobre el objeto de estudio se implementó la metodología Diagnóstico de 

Sistemas Agrícolas (DAS), la cual nos brindó subsidios concretos para un análisis de sus aspectos sociales, 

económicos, ambientales, políticos y también culturales. Finalmente, parece que se valida la producción colectiva 

del asentamiento de Santa Rita, principalmente por brindar experiencias socioproductivas alternativas que son 

contrarias a la lógica del capital, observada en la región semiárida en Ceará. 

 

Palabras Clave: Agroecología; Economía Solidaria; Economía Local; Desarrollo Rural; Semiárido. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Refletir e repensar caminhos diferentes – e não simplesmente modelos ou padrões gerais 

de desenvolvimento –, mas possibilidades alternativas de se organizar produtivamente, 

democrática e autonomamente, baseando-se nas potencialidades (diferenças e diversidades) 

locais, de cada país, cada região ou cada comunidade, principalmente voltando nossos olhares 

especificamente para os contextos rurais nordestinos do Brasil. 

A busca de melhoria das condições de vida das populações campesinas, quando não da 

própria subsistência, tem sido um desafio comum nos diversos espaços agrários brasileiros. 

Algumas ações podem ser identificadas, no sentido de se fomentar o desenvolvimento rural 

buscando incentivos às práticas agrícolas mais direcionadas ao abastecimento de países centrais 

com commodities como determinações da divisão internacional do trabalho, em detrimento da 

garantia da soberania e segurança alimentar nos espaços em que tais práticas são 

implementadas. Entretanto, em movimento contrário, observam-se também importantes 

experiências comprometidas na necessidade de se resgatar um diálogo harmonioso entre os 

sujeitos e os locais em que vivem – seres humanos e natureza –, com vistas a produzir sustentos 

alimentícios, trabalhos e rendas de sobrevivência digna e de reafirmação de suas culturas e 

saberes tradicionais. 

Dessa forma, torna-se essencial a atuação de atores locais, nas mais diversas formas de 

organizações alternativas de produção e consumo, principalmente no relacionamento com os 

recursos disponíveis na natureza, em suas manifestações e interações. A implementação dessas 

ações se apresentam como caminhos possíveis para uma outra racionalidade econômica, que 

não se apresente de forma pretensiosa em ser um sistema mundo, mas sistemas alternativos, 

subsistemas de um sistema mais complexo, principalmente voltado para socioeconomias locais 

numa perspectiva de permitir desenvolvimento direcionado, para e pelos, próprios sujeitos que 

nessas áreas vivem. 

Diante disso, o referido trabalho traz consigo o papel de se verificar e discutir evidências 

empíricas em pequenas economias locais, com práticas agroecológicas e de economia solidária, 

que se apresentam como processos de legitimação de socioeconomias alternativas locais, 

ratificando-as como caminhos viáveis do ponto de vista econômico, social e ecológico, a 

propósito de relações produtivas divergentes do paradigma predominante. Com o exposto, o 
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objetivo principal deste trabalho é apresentar uma análise descritiva das experiências das 

pequenas produções do assentamento Santa Rita, em Aratuba-CE, buscando encontrar e se 

legitimar evidências empíricas de caminhos transitórios e alternativos à lógica capitalista e que 

busquem também superar as condições naturais adversas impostas às regiões de clima 

semiárido. 

Por fim, esta pesquisa realiza-se no intuito de contribuir para a discussão, reflexão e 

compreensão da manifestação de potencialidades econômicas endógenas/locais, as quais se 

apresentam como socioeconomias alternativas aos modelos vigentes e hegemônicos da 

economia capitalista e que estejam convergindo em melhorias nas condições de vida das 

diversas populações em áreas rurais, sobretudo do semiárido no nordeste brasileiro. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi aplicado no assentamento Sítio Santa Rita, localizado no 

município de Aratuba, estado do Ceará, espaço produtivo que foi fruto da incessante luta de 

seus moradores pelo acesso à terra, apoiado e organizado pelo Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terras – MST. Trata-se de um assentamento predominantemente agrícola, as quais 

suas principais atividades se concentram no cultivo de hortaliças como chuchu, pimentão, 

pimenta de cheiro, repolho, alface e cheiro verde. No entanto, observa-se no assentamento a 

presença de plantas frutíferas como bananeiras, mangueiras, jaqueiras e acerola, entre outras 

peculiares da região do Maciço de Baturité-CE. A escolha do assentamento se deu em virtude 

de nessa experiência sócio produtiva, se evidenciar uma lenta e longínqua transição para 

práticas agroecológicas, bem como para relações de produção, comercialização e consumo em 

que se verificam alguns elementos da economia solidária. 

Com a referida pesquisa, se intencionou analisar as práticas sócio produtivas dos 

pequenos produtores do referido assentamento, na perspectiva de sinalizarem para uma melhor 

compreensão da manifestação de economia solidária e da agroecologia como alternativas 

produtivas e de sociabilidade viáveis, que se coadunem com os anseios de outra racionalidade 

e que evidenciem também o papel autônomo e protagonista dos sujeitos locais em suas diversas 

dimensões, atuando na região do semiárido cearense. 
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 A pesquisa se esforçou em descrever os aspectos das experiências de produção e 

sociabilidade do assentamento, identificá-las como evidências de alternativas possíveis para 

uma “nova” ou contra hegemônica socioeconomia, que transcenda os meros aspectos social, 

econômico e ambiental, atingindo também o político e o cultural.  

Quanto à coleta dos dados, implementaram-se pesquisas in loco onde se aplicaram 

metodologias de diagnóstico participativo, orientadas pelo método de Diagnóstico de Sistemas 

Agrários – DSA (DUFUMIER, 1996). Os instrumentos de dados nos forneceram subsídios 

concretos para uma análise de seus aspectos sociais, econômicos, ambientais, políticos e 

também culturais, caracterizando-se ainda e, portanto, como um estudo de caso, em que se 

buscaram evidências empíricas de economias alternativas de enfrentamento ao capital e que se 

mostrem como espaços de emancipação dos seres humanos e, sobretudo dos sujeitos 

campesinos. 

 

3 SOCIOECONOMIAS ALTERNATIVAS NO SEMIÁRIDO CEARENSE  

 

3.1 Experimentando outros caminhos no meio rural 

 

O meio rural tem passado por transformações profundas. Vive-se um momento de 

reconstrução de práticas e saberes em suas diversas dimensões sejam elas políticas, sociais, 

econômicas e principalmente culturais. Pode-se afirmar que ocorre um processo “natural” de 

expansão de uma cultura hegemônica que invade e se apodera dos costumes e práticas, 

sobretudo as socioeconômicas, nativamente pertencentes ao meio rural. O capital redescobre 

caminhos para se expandir e se legitimar enquanto dominante (CUNHA, 2013). 

Tal processo de expansão do capital no campo corrobora para a injusta e já tão comum 

prática de apropriação dos meios de produção rurais, retirando a responsabilidade de cultivar 

alimentos das mãos daqueles que melhor guardam a terra e a quem de fato ela deveria servir: 

os povos locais. A agricultura moderna, portanto, – dita produtiva, soberana (do ponto de vista 

alimentar) e lucrativa – é insustentável (GLIESSMAN, 2005). 

É, portanto, seguro afirmar que as práticas agrícolas atuais são contraditórias, uma vez 

que sendo altamente produtivas no presente, põe em risco referida produtividade num futuro 
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próximo. Segundo Gliessman (2005), tais sinais paradoxais já se manifestam, quando se 

observa que, 

 

(...) Há um grande cabedal de evidências de que essa erosão está ocorrendo. Na última 

década, por exemplo, todos os países nos quais práticas da “revolução verde” foram 

adotadas em larga escala experimentaram declínios recentes na taxa de crescimento 

anual do setor agrícola. Ademais, em muitas áreas onde as práticas modernas foram 

instituídas para cultivar grãos na década de 1960 (sementes melhoradas, monocultura 

e aplicação de fertilizantes), os rendimentos começaram a se manter no mesmo nível 

e, até, decaíram após os espetaculares aumentos iniciais (GLIESSMAN, 2005, p. 40). 

 

Neste cenário contraditório de crescimento e degradação do campo, a Agroecologia vem 

se constituindo numa prática alternativa e basilar de um novo paradigma de desenvolvimento 

rural que se apresenta como uma matriz disciplinar integradora, totalizante, holística, sistêmica 

e que é capaz de compreender e aplicar os diferentes conhecimentos e práticas das mais variadas 

disciplinas e atores nela atuantes (CAPORAL, 2009). 

A Economia Solidária também se insere nessa postura de rompimento das culturas 

capitalistas que envolvem e se reapoderam do meio rural, tentando ser uma forma de 

organização sócio produtiva alternativa, com ideais e princípios de cooperação e solidariedade, 

reciprocidade e redistribuição, em detrimento da competitividade excessiva e excludente do 

sistema capitalista. Nela verificam-se ainda, outros elementos como a autogestão dos 

empreendimentos rurais, efetiva participação dos envolvidos, diálogo com movimentos sociais 

do campo, além de inserir-se no contexto de preservação e conservação dos recursos naturais, 

principalmente os ecossistemas locais. 

Com isso, ambas as práticas – Agroecologia e Economia Solidária – se apresentam 

como caminhos sócio produtivos alternativos ao mundo rural, a propósito de se resgatar saberes, 

costumes e práticas de produção e consumo, bem como promover uma outra interação, um 

outro caminho por qual se relacionam economia e natureza que, mesmo diante de suas 

limitações, adversidade e relativamente tímidas manifestações quando cotejadas ao 

hegemonismo do capital.  

É, portanto, a partir da análise desses novos caminhos sendo percorridos em áreas rurais, 

a propósito de experiências agroecológicas e de economia solidária, que referido trabalho 

procura deixar sua contribuição, refletindo ambas as manifestações na promoção de uma “nova 

racionalidade” econômica (LEFF, 2009), ou seja, de alternativas de sociabilidade que priorize 
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e desenvolva o local, no intuito de se relacionar produtivamente sobre bases ecológicas, 

superando as análises e práticas excessivamente economicistas. 

 

3.2 Transição agroecológica e solidária no assentamento Santa Rita, Aratuba-CE 

 

O assentamento Santa Rita está situado dentro da Área de Proteção Ambiental da Serra 

de Baturité, a 07 quilômetros da sede de Aratuba, município localizado a 128 quilômetros de 

distância da capital do estado do Ceará. O referido assentamento foi instituído em 1991 pelo 

Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará – IDACE, através do Programa de Reforma 

Agrária Estadual e é fruto da incessante luta de seus moradores pelo acesso a terra, apoiado e 

organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras – MST.  

Em sua criação, o assentamento era composto por 12 famílias que buscavam 

desenvolver suas terras, através de um processo continuado de melhoria de suas condições de 

vida em suas dimensões econômica e social. Atualmente existem no assentamento 10 (dez) 

famílias, das quais 07 vivem exclusivamente da agricultura familiar e 03 famílias constituídas 

por filhos dos agricultores, mas que não sobrevivem da agricultura, tendo outras fontes de 

renda. Essas 10 famílias distribuem-se em 18 homens e 19 mulheres, totalizando 37 habitantes. 

Da população, 78% são economicamente ativos, ou seja, participam efetivamente da produção 

agrícola do assentamento, ou obtêm renda de outra fonte.  A população jovem (na faixa etária 

de 14 a 30 anos), representa cerca de 35% de sua população. As crianças de 0 a 14 anos 

correspondem a 22% da população, sendo que todas possuem idade escolar frequentando 

ativamente a escola. 

Reconhecendo o espaço produtivo como um empreendimento predominantemente 

agrícola e feminino, o referido assentamento se apresenta como um espaço de protagonismo da 

mulher, seja no processo produtivo, seja nas decisões políticas. Observa-se em referido espaço, 

em sua dimensão sócio produtiva, alguns elementos de práticas agrícolas ecologicamente 

responsáveis, bem como relações de produção, comercialização e consumo aos quais se 

verificam alguns princípios e valores da economia solidária. Acerca do processo de 

implementação de transição agroecológica, este foi iniciado no ano de 2006 e vem ocorrendo 

de forma lenta e persistente. 
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Dentre os aspectos agroecológicos iniciais, constata-se que a diversificação de culturas 

é comumente observada. Produtos como cheiro verde, tomate, pimentão, pimenta de cheiro e 

feijão-vagem, bem como folhagens diversas. A fruticultura também se faz bastante presente, 

onde se verificam nos quintais produtivos plantio de bananeiras, laranjeiras, limoeiros, 

mangueiras, jaqueiras, entre outras variedades de frutas, que servem para sustentação alimentar 

dos sujeitos locais, bem como, uma pequena proporção excedente para comercialização em 

feiras no Maciço de Baturité e em municípios vizinhos, como Canindé-CE, Caridade-CE e 

Redenção-CE.  

O assentamento encontra-se totalmente dentro de uma área de preservação ambiental, 

logo, é observada uma área acima dos 20% previstos pela legislação ambiental, ao qual 

permanece reservada para fins de conservação, preservação e manutenção de fauna e flora local, 

recursos hídricos, solos, entre outro fatores, delimitadas por iniciativa própria dos produtores, 

uma vez que a fiscalização não é tão atuante na área. Verifica-se certo grau de consciência 

ambiental, onde é comumente observada na fala dos sujeitos locais a importância que os 

mesmos dão à preservação dessa área, bem como da satisfação em que se referem à apreciação 

dos animais silvestres típicos da região. Não se observam no assentamento tecnologias 

ecológicas e sociais como a captação de águas da chuva através de cisternas de placa, nem 

sistemas de reaproveitamento de água.  

Quanto ao uso de agrotóxicos e fertilizantes artificiais, não se pode afirmar que a 

utilização destes foi abolida da produção em definitivo. Verificam-se, em considerável 

quantidade, o uso materiais químicos, ainda, na produção de alface e repolho, em virtude de 

referidas produções destinarem-se principalmente à comercialização, tendo que atender às 

exigências dos compradores/atravessadores (mercado). 

Ratificando o lento processo de transição das produtoras, raramente se verifica a busca 

de orientações e/ou informações acerca de técnicas agroecológicas. Na região, pelo isolamento, 

não se tem a presença ativa de ONGs e/ou instituições de fomento da sociedade civil, nem 

EMATER ou demais projetos de assistência técnica, que concorram para a disseminação dessas 

práticas no assentamento, apesar destas serem bastantes presentes em outras regiões do Maciço 

de Baturité.  

O excedente produtivo é relativamente elevado e propicia às famílias uma boa renda 

monetária (e não monetária), sendo considerado, na percepção das produtoras e produtores, 
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como satisfatório. Do ponto de vista alimentar, a produção do assentamento chega a um bom 

nível de subsistência (soberania), uma vez que as agricultoras pouco recorrem a mercados 

externos apenas para comprar complementos alimentares. 

Por fim, percebe-se na experiência agrícola do assentamento Santa Rita um instintivo 

processo de transição agroecológica, sem a presença de sujeitos e instituições alheias ao espaço 

produtivo. O referido fato, embora se apresente como relativa falta de apoio externo, por outro 

lado evidencia que, embora lento, a busca de uma produção harmoniosa entre seres humanos e 

meio ambiente, ocorre endogenamente, sem estímulos externos, e na velocidade de interação 

natural dos sujeitos, em suas interações e envolvimentos nos seus próprios locais de atuação e 

sustento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Evidencia-se com a pesquisa que a produção do assentamento, objeto deste estudo, 

passa por um lento, mas resistente processo de transição e adaptação agroecológica e de práticas 

de elementos da economia solidária. Tal fato se justifica, sobretudo, por não participarem de 

movimentos formalizados, com frequentes capacitações e/ou acompanhamentos por parte de 

instituições de fomento.  

Referidos aspectos corroboram para um questionamento acerca da compreensão desse 

processo: seria considerado de fato uma transição/adaptação lenta, ou numa velocidade natural, 

uma vez que se implementa endogenamente pelas próprias compreensões ecológicas e de 

coletividade dos moradores? Acerca dessa reflexão, ficam patentes as dificuldades observadas 

por processos de desenvolvimento que assumam um caráter estritamente endógeno e/ou local. 

Embora o assentamento priorize a produção de subsistência e para atendimento dos 

espaços locais, bem como seja afirmado pelos sujeitos uma relativa satisfação com o nível de 

renda, a produção de excedente se apresenta como uma necessidade financeira, na perspectiva 

de melhoria de suas qualidades de vida, sobretudo para a aquisição de bens industrializados, 

bem como serviços, dentre eles, tecnológicos de uso pessoal dos moradores. 

Dentre todas as análises possíveis, salta aos olhos a manifestação do protagonismo da 

mulher na determinação de suas rendas, seus sustentos e, sobretudo, sua atuação política e 
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democrática nas decisões do coletivo, ratificando a importância e hegemonia do papel feminino, 

sua autonomia e seu empoderamento.  

As visitas ao assentamento Santa Rita tem se dado ao longo de pouco mais de 20 anos. 

Como objeto de estudo específico desta pesquisa, desde 2011. Nesse período, se tem verificado 

um processo contínuo de transformações sociais, econômicas e também culturais. A realidade 

sócio econômica, inclusive a do assentamento, é bastante dinâmica, o que reforça a 

compreensão de que as mudanças fundamentais no sistema econômico são de ordem 

qualitativa, e não podem ser compreendidas estritamente com números. 

Por fim, depreende-se que a produção coletiva no assentamento Santa Rita, se valida, 

sobretudo, no ato de proporcionar experiências sócio produtivas alternativas e contrárias à 

lógica do capital que se expande nas áreas rurais, de forma essencialmente excludente, bem 

como por enfrentarem as condições adversas observadas em regiões de clima semiárido. 
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Resumo 

A universidade contribui de diversas formas com o debate crítico envolto em ações acerca da agroecologia, 

agricultura urbana, segurança alimentar. O Núcleo de Pesquisa e Extensão em Geografia da alimentação a partir 

de seu projeto de extensão em agroecologia e agricultura urbana na Região Metropolitana de Fortaleza tem como 

objetivo potencializar as iniciativas nas temáticas da agroecologia e agricultura urbana já em curso na Universidade 

Federal do Ceará e, sobretudo, promover a interação entre agricultores/as, organizações sociais e gestores/as 

públicos/as da Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Nosso intuito é que através do projeto, possamos coadunar 

diversas ideias, propostas e diferentes projetos que possam apontar para um horizonte comum. Além de fomentar 

o que já se vem produzindo nas temáticas mencionadas, nossa ideia é socializar informações e resultados de 

pesquisas já realizadas sobre a Região Metropolitana de Fortaleza e produzir conhecimento aprofundado sobre as 

práticas agrícolas em regiões metropolitanas de maneira mais abrangente, também estender o debate sobre a 

agroecologia e agricultura urbana oportunizando uma maior interlocução entre o trabalho intelectual e político, 

bem como colaborar para evidenciar e potencializar iniciativas relacionadas à agricultura na RMF, como a 

elaboração e acompanhamento de políticas públicas e ações coletivas realizadas por organizações e movimentos 

sociais. 

Palavras-Chave: Geografia da alimentação; Agroecologia, Agricultura urbana. 

 
Resumen 

La universidad contribuye de diversas formas al debate crítico involucrado en acciones sobre agroecología, 

agricultura urbana, seguridad alimentaria. El Centro de Investigación y Extensión en Geografía de los Alimentos 

de su proyecto de extensión en agroecología y agricultura urbana en la Región Metropolitana de Fortaleza tiene 

como objetivo potenciar las iniciativas sobre los temas de agroecología y agricultura urbana ya en marcha en la 

Universidad Federal de Ceará y promover la interacción entre agricultores, organizaciones sociales y gestores 

públicos de la Región Metropolitana de Fortaleza (CE). Nuestro objetivo es que a través del proyecto, podamos 

combinar varias ideas, propuestas y diferentes proyectos que puedan apuntar a un horizonte común. Además de 

promover lo ya producido en los temas antes mencionados, nuestra idea es socializar información y resultados de 

investigaciones ya realizadas en la Región Metropolitana de Fortaleza y producir un conocimiento profundo sobre 

las prácticas agrícolas en las regiones metropolitanas de una manera más integral. manera, también de ampliar el 

debate sobre agroecología y agricultura urbana, posibilitando un mayor diálogo entre el trabajo intelectual y 

político, así como colaborando para resaltar y potenciar iniciativas relacionadas con la agricultura en la RMF, 

como la elaboración y seguimiento de políticas públicas y acciones colectivas. llevada a cabo por organizaciones 

y movimientos sociales. 

Palavras-Chave: Geografia da alimentação; Agroecología, Agricultura urbana. 
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: 

  

Nossa experiência, de maneira geral, tem seu foco na temática da alimentação por 

compreender sua importância e indispensabilidade para sociedade. Há diferentes temas 

relacionados à questão alimentar, como agronegócio, segurança/soberania alimentar, formas de 

produção de alimentos e a questão da fome, um assunto que tem voltado a ocupar espaço de 

prioridade na lista de preocupações das sociedades do mundo todo, inclusive no Brasil. As 

transformações atuais do mundo reconduzem a discussão sobre a questão alimentar como uma 

temática mundial. Está associada com problemas cotidianos e envolve discussões sanitárias, 

ambientais, econômicas, culturais, entre outras.  

Neste contexto de preocupações, surge o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Geografia 

da Alimentação da Universidade Federal do Ceará (NUPEGA-UFC) que inicia suas atividades 

a partir do projeto de extensão “Metamorfoses metropolitanas: estudo e extensão em 

agroecologia e agricultura urbana na Região Metropolitana de Fortaleza”. O objetivo seria 

justamente potencializar as iniciativas nas temáticas da agroecologia e agricultura urbana já em 

curso na Universidade Federal do Ceará (UFC), bem como promover a interação entre 

agricultores/as, organizações sociais e gestores/as públicos/as da Região Metropolitana de 

Fortaleza (CE). 

Na metrópole de Fortaleza, os quintais produtivos são um costume de uma prática 

sertaneja que chega à cidade. Nas periferias alguns espaços são ocupados com diversas 

produções, ora elas estão mais à vista, ora de maneira mais singela nos pequenos jardins e 

quintais. No entanto, esses espaços produtivos, têm perdido força, sobretudo quando falamos 

de uma nova geração que pouco tem relação com esse espaço sertanejo dos pais e avós. Resgatar 

um pouco disso e, em especial, apresentar a importância e possibilidade que a produção de 

alimentos nos espaços urbanos pode trazer a essas pessoas e suas famílias é algo que nosso 

projeto busca alcançar. 

 No mundo, experiências agroecológicas estão em curso vivenciadas por vários sujeitos 

e atores sociais. Elas impulsionam inúmeros grupos, coletivos, profissionais de instituições 

científicas que se debruçam sobre a perspectiva agroecológica e todos os seus matizes. Discutir 

a questão alimentar e, em especial, a produção de alimentos saudáveis é fundamental 
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atualmente. Pensamos que o próprio aumento populacional, em um curto período, fez acender 

um alerta para um sério problema em escala global: a insegurança alimentar. Diversas 

iniciativas consideram as cidades como um lugar onde se pode realizar mudanças sem levar em 

consideração as múltiplas conexões ecológicas e sociais, assim como os mecanismos de 

valorização que influenciam as decisões cotidianas das cidades. Na contramão deste 

pensamento, buscamos na produção agrícola de base sustentável nas cidades, uma alternativa 

bastante eficiente na produção de alimentos para desenvolver melhores perspectivas para o 

futuro. O projeto nasce dessa preocupação e, portanto, dessa base de pensamento. 

O espaço urbano e a atual impossibilidade do autoabastecimento, e ainda o modo como 

o capitalismo e as finanças agem como seu motor impõe condições e desafios específicos que 

são estruturais e que, envolvem, entre outras questões, a produção de alimentos na cidade. 

Precisamos tratar de lógicas de urbanização que não mais desvalorizem sistematicamente o 

alimento, expulsem seus produtores, destruam os solos, desperdicem nutrientes, água, energia 

etc., baseadas na impossibilidade dos moradores das cidades disporem de tempo para cultivar 

e preparar seus próprios alimentos, e imaginar um urbanismo que favoreça a incorporação da 

produção e do consumo de alimentos em todas as suas dimensões. 

Sobre a questão do abastecimento alimentar das cidades, no cenário atual, lembremos 

que o Brasil, muito recentemente, viveu acentuadas crises inserido no contexto da pandemia do 

novo coronavírus. Neste caso, a pandemia ampliou o quantitativo de pessoas pobres com fome, 

sobretudo os trabalhadores informais, mas também alterou hábitos, uma vez que forçou pessoas 

a cozinhar mais e depender menos de restaurantes. Com isso, o abastecimento ganhou 

relevância, seja na quantidade de alimentos ou na qualidade, passando pelos preços altos (o 

exemplo do arroz é bastante emblemático) e muitas outras questões. 

No centro desse pensamento há um papel indispensável para a agroecologia urbana. Ela 

não seria somente um método de praticar agricultura, pois envolve um conjunto de práticas de 

valor que abordam a justiça social e ambiental, são culturalmente sensíveis, não extrativas, 

conservadoras dos recursos, baseadas em modelos pedagógicos e educacionais, e que definem 

o modo como os alimentos são produzidos e socializados pelas comunidades e gerações.  A 

agroecologia também está sendo fortemente mobilizada como uma ferramenta política. Seus 

sólidos elos com o movimento internacional de soberania alimentar, e sua inclinação para 
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processos ativos, transdisciplinares e participativos, levaram-na a ser definida simultaneamente 

como uma ciência, um movimento e uma prática. 

 A partir dessa perspectiva, fica claro que a alimentação e sua produção realizada de 

modo sustentável continua sendo uma importante ferramenta para transformações sociais e 

econômicas nas cidades. Isso é essencial para perceber muito do que está acontecendo na 

agroecologia urbana, e porque ela é tão promissora para as futuras agendas urbanas. A 

alimentação está aparecendo em diversas agendas políticas, desde o desenvolvimento 

econômico e a geração de emprego até as questões ambientais, a mudança climática, a saúde, a 

inclusão social, a gestão dos resíduos, e oferece um ponto inicial para abordar essas questões 

de uma maneira integrada. Relocalizar os sistemas alimentares dentro e ao redor das cidades 

surge, para todas essas agendas como um influente fator na procura de soluções para as 

inúmeras crises que a sociedade contemporânea precisa enfrentar. 

 A consolidação de um projeto e mais do que isso, de um grupo de referência sobre 

agroecologia e agricultura urbana na Região Metropolitana de Fortaleza é um passo inicial que, 

certamente, contribui para ampliar o campo das alternativas possíveis para o enfrentamento da 

crise urbana, a politização da vida cotidiana, a formulação de políticas públicas que articulem 

questões urbanas e ambientais em regiões metropolitanas e para pensar a cidade a partir dos 

espaços não construídos e dos saberes produzidos na relação com a natureza presente no espaço 

urbano. O NUPEGA tem procurado consolidar a atuação junto à universidade, as comunidades 

e ao Estado para estimular o debate e promover ações que favoreçam a elaboração de políticas 

públicas. Nosso objetivo tem sido, ainda, incrementar a formação de profissionais (graduados, 

bacharéis e licenciados e pós-graduados) por meio de atividades de ensino e extensão, que 

envolvam desde grupos de leituras, colóquios de estudos, workshops, palestras, disciplinas, 

eventos e publicações em que o alicerce das discussões seja um pensamento com as bases da 

agroecologia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização da agroecologia urbana impõe a necessidade de repensarmos tanto as novas 

tendências da urbanização, bem como as novas relações campo-cidade. Se na década de 1970 

o êxodo rural significou o deslocamento de camponeses e outros trabalhadores rurais para as 
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cidades, hoje, a urbanização é que se estende para além dos limites da cidade superpondo-se 

aos espaços rurais e, em alguns casos, ampliando os espaços vazios no interior das cidades.  

É recente a atenção dada a agricultura/agroecologia urbana, bem como sua inserção na 

agenda pública e de financiadores, em função de sua potencialidade para articular e arranjar 

vários temas importantes para tais agendas. Trata-se de uma alternativa para o combate à fome 

e à pobreza com melhorias na segurança e soberania alimentar e nutricional, na qualidade 

ambiental das cidades e à destinação social da terra urbana. Há uma interessante interface na 

proposta essencial da agroecologia urbana, na qual a mesma, pode contribuir para a construção 

da interlocução entre diversos sujeitos sociais.  

 A universidade vem contribuindo de diversas formas com a questão em pauta. Nosso 

intuito é que através de um núcleo de estudos e extensão, possamos coadunar diversas ideias, 

propostas e diferentes projetos que possam apontar para um horizonte comum. Além de 

fomentar o que já se vem produzindo nas temáticas da agroecologia e agricultura urbana já em 

curso na Universidade Federal do Ceará (UFC) nossa ideia tem sido promover a interação entre 

agricultores/as, organizações sociais e gestores/as públicos/as da Região Metropolitana de 

Fortaleza (CE). 

Para finalizar, é necessário reforçar que enquanto extensão, o projeto não perde de vista 

que ela propicia à universidade a possibilidade de promover o diálogo com grupos sociais que 

necessitam do conhecimento científico (também cultural e artístico) para a sua organização 

social, econômica e política. Por outro lado, temos a certeza de que alunos e professores, nesta 

relação, têm acesso ao saber popular, entre outros saberes da sociedade, desenvolvido na 

formulação de estratégias de sobrevivência da população. Nessa relação de parceria, a 

população se qualifica para, autonomamente, realizar escolhas de diversas naturezas e a 

Universidade, no que lhe diz respeito, recebe elementos para repensar as suas funções. Assim 

sendo, pode-se obter mais competência, tanto na produção/socialização do conhecimento 

quanto na formação de futuros profissionais.  
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Resumo 

A conservação de sementes crioulas tem grande importância na construção da agroecologia, já que molda pilares 

importantes para a manutenção da agrosociobiodiversidade, garantindo tanto soberania alimentar quanto popular 

para os agricultores que as preservam e multiplicam. Nesse contexto, foram cultivadas variedades de feijão crioulo 

de forma orgânica no Instituto Federal Farroupilha campus São Vicente do Sul, a fim de aumentar o volume de 

sementes crioulas disponíveis para a comunidade local, instigando práticas agroecológicas na região. 

 

Palavras-Chave: Sementes Crioulas; Agrobiodiversidade; Feijão. 

 

 
Resumen 

La conservación de las semillas criollas tiene gran importância em la construcción de la agroecologia, ya que forma 

pilares importantes para el mantenimiento de la agrosociobiodiversidad, garantizando tanto la soberanía 

alimentaria como popular de los agricultores que las preservan y multiplican. En este contexto, se cultivaron 

variedades de frijol criollo de manera orgánica en lo Instituto Federal Farroupilha campus São Vicente do Sul, 

para aumentar la cantidad de semillas criollas disponibles para la comunidad local, instigando prácticas 

agroecológicas en la región. 

 

Palabras Clave: Semillas Criollas; Agrobiodiverisdad; Frijol. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A erosão genética é a principal responsável pela degradação da agrobiodiversidade. 

Segundo Schöder, Begemann e Harrer (2007) é estimado que três quartos da diversidade 

genética da agricultura foi perdida no último século. Para Leite et al (2011) a erosão genética 

está ligada a diminuição da produção agrícola e ao aumento da suscetibilidade das plantas a 

pragas e doenças. Assim, entende-se a importância da manutenção e conservação da 

agrobiodiversidade que, para Machado, Santilli e Magalhães (2008), é entendida como a chave 

da segurança e da soberania alimentar dos povos e peça fundamental para a preservação do 

patrimônio associado.     

Assim, a conservação de variedades crioulas é um ato ímpar em relação à soberania 

alimentar e popular, uma vez que “a apropriação das variedades nativas e crioulas pelos 

agricultores lhes permite manter suas próprias sementes, origem dos alimentos, com menor 

dependência de insumos externos. ” (PEREIRA, LÓPEZ e DAL SOGLIO, 2017) e “garante às 

comunidades, que as conservam, meios de sobrevivência econômica e nutricional.” 

(KAUFMANN, REINIGER e WISNIEWSKY, 2018).   

Nesse sentido, observa-se a importância da reprodução e conservação de variedades 

crioulas, já que as mesmas promovem caracteres importantes em diferentes âmbitos dentro de 

agroecossistesmas. Assim, no ano agrícola 2019/20, foram cultivadas 28 variedades de feijão 

crioulo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha campus São 

Vicente do Sul, a fim de observar as características morfoagronômicas e o manejo adequado 

para cada variedade, bem como aumentar a quantidade de sementes disponíveis e torná-las 

acessíveis para a comunidade rural do município de São Vicente do Sul nos anos agrícolas 

seguintes, instigando a produção de variedades crioulas e a produção agrícola orgânica e 

agroecológica. 

Segundo Bevilaqua et al (2014), a conservação das sementes de variedades crioulas 

tornou-se um aspecto fundamental na preservação da biodiversidade, principalmente no que 

concerne àquela de clima temperado no Brasil, visto que tem sido pouco visada pelas 

instituições de pesquisa e desenvolvimento. Assim, nota-se a importância do papel de 

instituições de pesquisa, ensino e extensão na consolidação de estudos nessa área. No caso do 

Instituto Federal Farroupilha, algumas experiências mostram-se com potencial para o tema, 
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como a casa de sementes crioulas construída no Instituto Federal Farroupilha campus Jaguari, 

no município de Jaguari, Rio Grande do Sul que realiza ações junto ao Núcleo de Estudo em 

Agroecologia e Produção Orgânica Farroupilha. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha abrange a região 

central, norte e noroeste do estado do Rio Grande do Sul e foi criado a partir da integração do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul com a Escola Agrotécnica do 

Alegrete. Atualmente, oferece cursos de nível técnico (integrado, subsequente e PROEJA) de 

nível superior (Licenciaturas e Bacharelados) e Pós-Graduação, propondo a verticalização do 

ensino e o acesso ao ensino público e de qualidade. O cultivo em questão fez parte de um projeto 

de pesquisa desenvolvido no campus, chamado “Caracterização de germoplasma crioulo de 

feijão em sistema de conservação em cultivo.”, que tem como objetivo formar um espaço de 

conservação de sementes crioulas que estejam disponíveis para a comunidade, bem como 

pesquisar e analisar variáveis agronômicas em relação às mesmas. 

No ano de 2019, foram cultivadas 28 variedades de feijão crioulo no Laboratório de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção Agricultura I do Instituto Federal Farroupilha campus 

São Vicente do Sul, no município de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Esse setor é 

destinado a aulas práticas de olericultura para os cursos de nível técnico e de nível superior, 

bem como produz parte dos alimentos que são ofertados nas refeições do campus, nem sempre 

se desenvolve o cultivo orgânico ou o cultivo de feijão nesse espaço. As sementes utilizadas 

eram oriundas de trabalhos de pesquisas anteriores do professor Luís Aquiles Martins Medeiros, 

as sementes estavam conservadas ex situ em temperaturas amenas nas propriedades do Instituto 

Federal Farroupilha.  

Para realizar a semeadura foi realizado o preparo de solo de forma convencional 

utilizando uma enxada rotativa encanteiradora. As sementes foram distribuídas manualmente 

em 3 linhas no sentido longitudinal e espaçadas 10 cm. A largura dos canteiros tinha cerca de 

1,5 metro de largura, o feijão foi semeado no dia 11 de outubro de 2019. As variedades 

cultivadas foram Amendoim, Cavalo Vermelho, CF 03, CF 06, CF 10, CF 11, CF 12, CF 123, 

CF 126, CF 14, CF 18, CF 24, CF 26, CF 27, CF 31, CF 36, CF 39, CF 42, CF 45, CF 58, CF 
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68, CF 70, CF 71, CF 73, Indiano, Mouro Graúdo, Perdiz e Preto Manteiga, em um canteiro 

paralelo ao cultivo descrito, foi realizada a semeadura de milho crioulo variedade Caiano e soja 

preta crioula, a fim de otimizar o espaço para multiplicar outras sementes. As caracterizações 

das variedades seguem a identificação utilizada na tese de doutorado ‘Resistência genética do 

feijão (Phaseolus vulgaris L.) ao Colletotrichum lindemuthianum’ do professor Luís Medeiros, 

publicada em 2004. Os tratos culturais como capina e irrigação foram realizados de forma 

manual. A germinação dos materiais ocorreu de forma irregular, devido ao tempo de 

conservação dos mesmos, que também era variável (2001, 2004, 2007 e 2018). Outro manejo 

realizado na data do dia 25 de outubro, após a emergência e desenvolvimento das folhas 

primárias, foi disposição de cama de aviário com casca de arroz sobre os canteiros, com o intuito 

de fornecer nitrogênio para as plantas e cobrir o solo, evitando plantas concorrentes.  

No período vegetativo foi identificado Diabrotica speciosa e lagartas de Spodoptera 

frugiperda, ambas espécies desfolhadoras. Para fins de controle, no dia 7 de novembro de 2019 

foi aplicado óleo de neem diluído a 1% e no dia 14 de novembro, Bacillus thuringiensis 

linhagem HD-1 1.200. Não houve manejo destinado para fitopatógenos, pois não se encontrou 

plantas com sintomas. Os feijões foram colhidos durante o mês de janeiro de 2020, foram secos 

naturalmente, trilhados e selecionados manualmente. Por fim, foram alocados em ex situ, sob 

baixas temperaturas, no Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção Agricultura I 

do Instituto Federal Farroupilha campus São Vicente do Sul.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A produtividade não foi medida por não ser o principal objetivo do cultivo, bem como 

por conta do tamanho pequeno do estande, já que as sementes apresentavam variação 

significativa na idade fisiológica, assim, algumas variedades apresentaram baixo 

desenvolvimento e emergência. Somente a variedade Indiano não germinou.  

 Levando em consideração que o feijoeiro é uma cultura que necessita de pouco manejo 

e tem o ciclo curto, observa-se a importância do mesmo dentro de espaços agroalimentares e a 

facilidade de realizar o cultivo de forma orgânica com poucos insumos externos, utilizando os 

disponíveis dentro da propriedade rural, como a cama de aviário utilizada na experiência 

relatada.  
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 Também se percebe a importância de instituições de pesquisa e extensão nesse contexto, 

uma vez que as mesmas podem auxiliar cientificamente no contexto do melhoramento 

participativo de sementes, bem como auxiliar no controle de contaminação por transgênicos e 

manter um banco ativo de variedades crioulas. 
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Resumo 

O presente trabalho busca apresentar os benefícios do quintal agroecológico para a saúde mental e física, bem 

como para o bem-estar e o relacionamento familiar. Para a construção deste artigo, foram usadas como base as 

experiências com horta agroecológica desenvolvidas pelas autoras do artigo, durante a pandemia da covid-19. O 

objetivo do presente trabalho foi implantar um quintal agroecológico como forma de entretenimento em família, 

saúde e bem-estar. O trabalho proporcionou mudanças dos hábitos familiares, com maior envolvimento e parceria 

entre os participantes, e o consumo de alimentos saudáveis e de qualidade foi valorizado com novas descobertas 

de sabores tendo, consequentemente, melhora na saúde familiar. A cada dia, tanto os envolvidos no projeto quanto 

os vizinhos e familiares que já reproduzem o projeto em suas casas querem diversificar mais o cultivo e utilizam 

seu tempo para manutenção de seus quintais agroecológicos. 

 
Palavras-Chave: Hortas agroecológicas; agroecologia; alimentação saudável; hortas caseiras. 

 

 
Resumen 
 

El presente trabajo busca presentar los benefícios del pátio agroecológico para la salud física y mental, así como 

para el bienestar y las relaciones familiares. Para la construcción de este artículo se utilizaron como base las 

experiencias com huerto agroecológico desarrolladas por los autores del artículo durante la pandemia del covid-

19. El objetivo del presente trabajo fue establecer un patio agroecológico como uma forma de entretenimiento 

familiar, salud y bienestar. El trabajo proporciono cambios em los costumbres familiares, com mayor implicación 

y asociación entre los participantes, se valoró el consumo de alimentos saludables y de calidad con nuevos 

descubrimientos de sabores y, en consecuencia, hubo una mejora em la salud familiar. Cada día, tanto los 

implicados em el proyeto como los vecinos y familiares que ya reproducen el proyeto em sus hogares quieren 

diversificar más el cultivo y dedicar su tempo a mantener sus patios agroecológicos. 

 

Palabras Clave: huertos agroecológicos; agroecologia; alimentación saludable; huertos familiares 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em março de 2020, quando a pandemia do covid-19 parou várias atividades no Brasil, 

assim como no mundo, a saúde física e mental da população ficou muito abalada. Ficar muito 

tempo parado, sem exercícios físicos, sendo submetidos a um fluxo expressivo de notícias 

relacionadas a pandemia, corroborou com a deterioração do estado geral da saúde mental da 

população. 

Para sair da atual conjuntura imposta pela pandemia, os brasileiros precisavam 

encontrar uma saída, e a implantação de hortas caseiras foi uma das alternativas encontradas 

pela população para cultivar alimentos saudáveis e, principalmente, fazer exercício físico e 

ocupar a mente, tendo em vista que a atividade agrícola pode proporcionar às pessoas de 

diferentes idades um exercício físico leve e de qualidade, trabalhando o cognitivo e as 

habilidades motoras dos mesmos e, segundo Silva et al. (2009), servem ainda como atividade 

terapêutica. 

Além de questões como a modernização da agricultura brasileira, diversas atividades 

da atualidade acarretam diversos impactos ambientais e sociais negativos que têm sido 

discutidos nos últimos anos, analisando alternativas que modifiquem o modelo de 

desenvolvimento imposto ao setor agrícola, buscando um equilíbrio entre o desenvolvimento 

rural e a sustentabilidade (CAPORAL e COSTABEBER, 2004), entende-se que o olhar para 

a agricultura familiar se faz necessário. Em uma matéria do globo Rural, foi apresentada uma 

família que vive na comunidade de alemães do oeste catarinense; Zuleica e Waldemir junto 

com os seus filhos produzem os alimentos para o sustento da família. Ali eles produzem os 

cereais, legumes e verduras, criam animais, são praticamente autossuficientes na parte da 

alimentação. Essa família costuma comprar apenas farinha de trigo, açúcar, sal, café e erva 

mate para chimarrão (DUARTE, 2018), sendo este um dos exemplos de que é possível 

produzir alimentos de qualidade reduzindo a dependência do mercado externo. 

Monteiro e Mendonça (2004) observaram, em comunidades periféricas do Rio de 

Janeiro, um alto índice de desemprego e subemprego, a falta de serviços básicos, entre outros 

fatores como renda familiar baixa e dificuldade de acesso a alimentos, que acaba levando a 

carências de vitaminas e sais. 
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Segundo Brito e Coelho (2000), o quintal refere-se ao terreno ao redor da casa, de acesso fácil, 

onde se cultivam alimentos para suprir parte das necessidades nutricionais da família, além de 

plantas medicinais. 

 Pires (2016) afirma que a agricultura urbana é complemento da agricultura rural, eleva 

a oferta de alimentos evitando a necessidade de importação de alguns produtos, podendo 

interferir positivamente na economia, a cidade é beneficiada por produtos da agricultura 

urbana e essa contribuição depende da época. Além de questões econômicas, ela tem outras 

funções que atraem os indivíduos urbanos que cultivam o solo por lazer, para melhorar o 

ambiente, para exercícios físicos, por um alimento mais fresco, e para enriquecer a 

biodiversidade. São notórios os benefícios da agricultura urbana, tanto no âmbito econômico 

quanto na segurança alimentar, na integração dos mais pobres melhorando a nutrição e a saúde. 

Segundo Souza e Miranda (2017), mesmo que a horticultura não faça parte das 

práticas da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares contidas no Sistema 

Único de Saúde, segue os princípios que firmam as práticas integrativas complementares. É 

uma prática assistida por profissionais de saúde que utilizam o cultivo de hortas pomares, 

jardins para beneficiar a saúde e bem-estar do ser humano em contato com a natureza. Arnaud 

et al. (2012) desenvolveram um projeto de hortas orgânicas, no Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) de PICUÍ-PB, incentivando os usuários para uma alimentação saudável, 

despertando sensibilidade ambiental, trabalhos em grupos, deixando-os à vontade para 

desenvolver sua imaginação. Os participantes do projeto ficaram mais dispostos, mais 

sociáveis, alegres e convivendo melhor entre eles. 

O acesso a hortaliças e temperos utilizados para o preparo de alimentos é muitas vezes 

restrito em famílias carentes (MONTEIRO e MENDONÇA, 2004), pois, além de outros 

fatores, dependendo do local que estas famílias residem, o preço é inacessível. Sendo assim, 

esses alimentos são provenientes de hortas caseiras quando as famílias possuem estas em seu 

quintal, aumentando a acessibilidade a alimentos saudáveis, diversificados e de qualidade. 

Com a prática agrícola é possível elevar a autoestima da população carente, além de 

proporcionar uma alimentação saudável e diversificada, e é necessário estimular as famílias 

à prática desta atividade. 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi revitalizar um quintal com 

bases agroecológicas como melhoria da qualidade de vida durante a pandemia de Covid-19. 
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2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido em um quintal do bairro Jardim Maracanã, 

localizado no município de Seropédica – RJ. Inicialmente, foram realizadas conversas em 

família, com a intenção de organizar as ideias, observar o que poderia ser feito e como seria o 

desenvolvimento, decidindo que a horta implantada seria suspensa. 

As mudas de alface (Lactuca sativa), tomate (Solanum lycopersicum), beterraba 

(Beta), couve (Brassica oleracea), repolho (Brassica oleracea var. capitata), pimentão 

(Capsicum annuum Group), pimenta (Piper nigrum), rabanete (Raphanus sativus), salsa 

(Petroselinum crispum), coentro (Coriandrum sativum) e cebolinha (Allium schoenoprasum 

L) foram produzidas na varanda da casa, provenientes de sementes adquiridas em envelopes, 

em mercados locais, com porcentagem de germinação de aproximadamente 90% para todas 

as culturas e após 32 dias foram transplantadas para pallet (2,0m x 2,0m) e caixotes (0,60m 

x 0,30m) (Figura 1), provenientes de feira livre. Esses pallets e caixotes foram forrados com 

caixas de papelão. 

 

 

Figura 1: Hortaliças cultivadas em pallet e caixotes no quintal da família Calixto. Seropédica-RJ, março de 

2020. Fonte: Acervo pessoal. 

 

O espaçamento adotado entre as culturas foi de 0,20m, sendo estas alternadas. No plantio 

as culturas foram diversificadas sempre em consórcio com a salsa (Petroselinum crispum), 
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coentro (Coriandrum sativum) e cebolinha (Allium schoenoprasum L), para evitar a incidência 

de pragas. 

Após o plantio, foram realizados tratos culturais diários com bases agroecológicas. Para 

a adubação, foi realizada a coleta de esterco bovino doado por um amigo que possui um curral, 

no mesmo bairro que a família reside. Foi produzido um composto utilizando o esterco bovino, 

restos de resíduos orgânicos gerados pela família e folhas de bananeira picadas, secos 

previamente. Depois de misturar os resíduos, foi montada uma pilha, sendo esta revirada com 

intervalos de cinco dias. Após 60 dias, quando o composto já se encontrava com temperatura 

baixa, foi peneirado para ser utilizado na adubação. 

Além da implantação da horta, neste quintal já havia algumas árvores frutíferas, como 

bananeiras (Musa spp.), coqueiro (Cocos nucifera) e mangueira (Mangifera indica L), que 

estavam com seu desenvolvimento estagnado devido à falta de tratos culturais, por falta de 

tempo no dia a dia. Porém, durante o desenvolvimento do projeto foi possível realizar os tratos 

e adubações necessárias para seu desenvolvimento. 

Além desses, iniciou-se uma diversificação do quintal com plantas medicinais, sendo 

estas a erva-cidreira (Melissa officinalis), erva-doce (Pimpinella anisum) e capim limão 

(Cymbopogon citratus) e flores, para atrair polinizadores e inimigos naturais, favorecendo o 

controle biológico, como a Zínia (Zinnia elegans) e o crisântemo (Chrysanthemum), que 

segundo Zanúncio Júnior et al. (2018) possui uma substância chamada piretrina, que atua sobre 

diferentes tipos de insetos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A família optou pela implantação da horta e revitalização do quintal urbano com bases 

agroecológicas, pois, a agroecologia visa a integração de saberes e permite compreensão, 

análise e crítica do modelo atual de desenvolvimento e agricultura, assim como o 

estabelecimento de novas estratégias para o desenvolvimento do meio rural e novas formas de 

agriculturas mais sustentáveis com abordagem transdisciplinar e holística (CAPORAL, 2009). 

Para Altieri (2010), a agroecologia pode otimizar a produtividade e sustentabilidade dos 

sistemas possibilitando formar a formar a base da soberania alimentar. Nesse sentido, Mata 

(2014) afirma que os quintais agroecológicos proporcionam reconhecimento, valorização e 
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cultivo dos elementos socioculturais do povo do campo e, também, de questões relacionadas a 

agroecologia, fatores estes observados ao longo do desenvolvimento do presente trabalho. 

A família pode relembrar atividades realizadas na agricultura pelas suas famílias, como 

o consórcio, compostagem e plantas companheiras. 

O plantio em consórcio é o que ocorre em quintais agroecológicos, normalmente por 

falta de espaço. BORGES et al. (2019) relatam que o cultivo de alface (Lactuca sativa) 

consorciado com coentro (Coriandrum sativum) e cebolinha (Allium schoenoprasum L) 

apresenta resultados superiores se comparado ao cultivo solteiro. 

Os insumos utilizados neste quintal, como o esterco doado e as sementes do mercado 

local foram provenientes do próprio bairro, sendo isto de grande importância para as unidades 

produtoras, pois reduz a dependência de mercado externo. 

A compostagem permite que os resíduos orgânicos gerados pela família possam compor 

o adubo para as plantas. De acordo com Borges (2018), a compostagem pode ser realizada com 

diferentes tipos de resíduos disponíveis na propriedade, sendo necessário realizar a secagem 

prévia destes materiais, monitoramento de umidade e temperatura. 

As plantas sempre sofrem ataques de insetos e, para o manejo destes, deve-se ter 

medidas como plantio em época correta, adubação, rotação de cultura, consorciação com 

plantas companheiras e uso de cobertura morta. Segundo KOEFENDER et al. (2016), a 

associação de plantas aumenta o equilíbrio ecológico e pode ainda elevar a produtividade dos 

sistemas. 

Em um quintal em equilíbrio é possível que plantas de diferentes espécies convivam 

com pragas e doenças de forma harmoniosa, de forma que não ocorram danos a produção, e o 

manejo agroecológico proporciona este equilíbrio onde a população de inseto praga diminui e 

de insetos benéficos aumenta (ZANÚNCIO JUNIOR et al., 2018). As flores e plantas 

medicinais cultivadas no jardim do quintal contribuíram para o equilíbrio e a produção de frutos 

e hortaliças, os quais não foram afetados por pragas e doenças. Além de serem benéficas para 

o equilíbrio ecológico, as plantas medicinais foram utilizadas pela família para o preparo de 

diversos chás e receitas culinária. 

O cultivo neste quintal se estende o ano inteiro, sendo possível colher alimentos 

diferentes toda semana, o que estimulou a expansão do cultivo, em que atualmente utilizam-
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se seis pallets e vinte caixotes. Foi realizada também a pintura dos pallets e caixotes (Figura 

2) para melhorar o visual. 

 

 

Figura 2: Hortaliças cultivadas em pallets coloridos, expansão do cultivo no quintal da família Calixto. 

Seropédica-RJ. 2020.  Fonte: Acervo pessoal. 

 

Houve, ainda, uma melhoria na autoestima dos familiares percebido pela transformação 

no quintal após a implantação do projeto, como pode ser observado na figura 3. 

 

 

Figura 3: Vista do quintal, imagem a esquerda quintal no início e imagem a direita um ano após implantação 

do projeto. 2020. Seropédica-RJ. Fonte: Acervo pessoal 

 

Para Pinheiro (2005), tão importante quanto as questões econômicas e práticas 

relacionadas aos quintais, é a sua representação como identidade cultural. Pois, esse espaço 

faz parte da história e memória das famílias, como local para momentos de reunião com 

amigos e família e também de contato com a natureza. Sendo assim, os resultados deste 
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trabalho corroboram com esta afirmativa. As trocas de saberes aconteceram mais 

frequentemente fortalecendo os vínculos afetivos. Todos esses fatores aconteceram durante 

a pandemia intensificando cada vez mais a união familiar, a afetividade e empatia entre todos. 

As árvores frutíferas se tornaram mais vigorosas, apresentando melhoria em seu 

desenvolvimento após a adubação com o composto orgânico. Segundo Gazâneo (2012), o 

composto orgânico peneirado oriundo da compostagem pode ser utilizado em hortas, jardins 

e/ou árvores frutíferas, apresentando bons resultados no desenvolvimento de diversos 

cultivos, sendo considerado um excelente tipo de adubo que não agride o meio ambiente. 

Em relação aos hábitos familiares, observou-se que houve mudanças, com maior 

envolvimento e parceria entre os participantes, o que corrobora com a ideia de Morgado 

(2006), que considera a horta como atividade que, além de ser um laboratório vivo, é capaz 

de estreitar relações por meio do trabalho coletivo entre os participantes. 

Com o cultivo de diferentes espécies, a alimentação familiar tornou-se mais 

diversificada. O consumo de alimentos saudáveis e de qualidade foi valorizado com novas 

descobertas de sabores e, consequentemente houve melhora na saúde familiar, com promoção 

da soberania alimentar. 

O quintal urbano agroecológico também contribui com a segurança alimentar. Os 

alimentos produzidos foram suficientes para a demanda familiar e o excedente das colheitas 

foram distribuídos entre familiares e vizinhos, assim como mudas e sementes para que a ideia 

do quintal pudesse ser reproduzida por outras famílias. As entregas foram realizadas nos 

portões, seguindo o protocolo de segurança imposto pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), expostos na cartilha divulgada pelo Ministério da Saúde em 2020. 

Segundo Pimbert (2009), a segurança alimentar estabelece que todos devem ter acesso 

a alimentos com qualidade todos os dias e com quantidade suficiente para suprir suas 

necessidades, porém, a preocupação acerca da procedência destes alimentos vem por meio 

do conceito de soberania alimentar em que a autonomia da comunidade é fomentada, 

possibilitando que as pessoas produzam seu próprio alimento e possam comê-lo, como 

acontece neste quintal. 

De acordo com Santos (2012), a educação alimentar e consumo de alimentos 

saudáveis é de grande importância para promover saúde, sendo esta uma questão fundamental 

nos dias atuais. As atividades realizadas no quintal proporcionaram ainda a redução da 
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ansiedade e maior disposição física para todos os envolvidos, assim como observado por 

Arnaud et al. (2012), em trabalho com hortas orgânicas em Centro de Atenção Psicossocial. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O quintal urbano agroecológico tem sido de grande importância para o convívio familiar 

durante o isolamento imposto pela pandemia de Covid-19, melhorando a qualidade de vida, 

incentivando a população local tanto para hábitos saudáveis quanto para o cuidado com o 

quintal, exercício físico e saúde mental. A cada dia, tanto os envolvidos no projeto quanto os 

vizinhos e familiares, que já o reproduzem o projeto em suas casas, querem diversificar mais o 

cultivo e utilizam seu tempo para manutenção de seus quintais.  
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Resumo 

A atividade de forrageamento das abelhas consiste no ato de buscar e coletar os recursos florais (pólen, nécrtar e 

água) que são essenciais à sua sobrevivência. Essa atividade pode ser influenciada por fatores climáticos. Nesse 

contexto, o objetivo deste trabalho foi entender o comportamento forrageiro das abelhas africanizadas Apis 

melífera e suas relações com fatores ambientais. O estudo foi realizado na unidade didática do IFPI campus Cocal, 

município de Cocal-PI. As coletas foram realizadas no primeiro trimestre de 2021. Foram avaliadas cinco 

colmeias, sendo registrado o número de abelhas que entravam carregando pólen em suas corbículas, de 6:00 às 

17:00h. As colmeias eram observadas durante 10 minutos em cada hora, concomitante a essa avaliação foi 

registrado os dados climáticos por meio de um termohigrômetro. As atividades de voo para forrageamento 

ocorreram de forma intensa, durante o dia todo, com pico de coleta às 9:00h no mês de março do ano avaliado. 

Mantendo fluxo de saída elevado com registros de temperatura ambiente de 30°C e umidade relativa do ar 82%. 
 

Palavras-Chave: Abelhas africanizadas; Condições climáticas; Forrageamento. 

 

Resumen 

La actividad de forrajeo de las abejas consiste en el acto de buscar y recolectar los recursos florales (polen, néctar 

y agua) que son esenciales para su supervivencia. Esta actividad puede verse influenciada por factores climáticos. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo fue comprender el comportamiento de búsqueda de alimento de las 

abejas africanizadas Apis mellifera y su relación con los factores ambientales. El estudio se realizó en la unidad 

didáctica del campus de la IFPI Cocal, municipio de Cocal-PI. Las recolecciones se realizaron en el primer 
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trimestre de 2021. Se evaluaron cinco colmenas y se registró el número de abejas que ingresaron portando polen 

en sus corbículos, de 6:00 am a 5:00 pm. Las colmenas se observaron durante 10 minutos cada hora y los datos 

climáticos se registraron al mismo tiempo utilizando un termohigrómetro. Las actividades de vuelo de forrajeo se 

desarrollaron intensamente, durante todo el día, con pico de recolección a las 9:00 am en marzo del año evaluado. 

Manteniendo alto caudal de salida con registros de temperatura ambiente en torno a 30 ° C y humedad relativa 

82%. 

 

Palabras Clave: Abejas africanizadas; Condiciones climáticas; Forrajeando. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A apicultura é uma atividade praticada em quase todos os países do mundo e nesse 

sentido, torna-se importante destacar que a produção em grande escala se restringe a poucos 

países, mas mesmo naqueles em que essa produção ocorre, dá-se em pequena escala, 

ressaltando a importância social que advém da geração de renda para pequenos produtores, 

notadamente em regiões de baixo desenvolvimento social. 

O município de Cocal, na região Norte do Piauí, tem revelado grande potencial para 

apicultura, destacando-se por estar situado em uma área de tensão ecológica, com vegetação de 

transição, Ecótono, suas formações vegetais sofrem a influência dos biomas Cerrado e 

Caatinga. Devido à elevada heterogeneidade, a cobertura vegetal é formada por espécies nativas 

e exóticas, com sazonalidade de florescimento de plantas apícolas o ano todo, tanto em períodos 

secos como nos chuvosos (WOLFF et al., 2006). 

As abelhas precisam de uma dieta que assegure o desenvolvimento das suas colônias, 

sendo composta de proteínas, carboidratos, vitaminas, sais minerais e água, esses nutrientes são 

encontrados no pólen e mel (COUTO; COUTO, 1997). Nesse cenário, esses insetos realizam 

as atividades diárias externas de voo, para buscar esses recursos e também transportar o lixo 

para fora das colônias ao longo do dia, essas atividades são denominadas de forrageamento 

(ROUBIK, 1989; CARVALHO; MARCHINI, 1999). 

A atividade de voo das abelhas pode ser influenciada pela oferta de recursos florais, 

pelas condições internas das colônias e por fatores abióticos, tais como temperatura, umidade 

relativa do ar, intensidade luminosa, precipitação e velocidade do vento (KLEINERT- 

GIOVANNINI, 1982; IMPERATRIZ-FONSECA 2012; HILÁRIO, 2001). 

Nesse contexto, faz-se necessário a compreensão do comportamento de interação das 

abelhas com o ecossistema em que elas estão inseridas, para que assim possamos desenvolver 

923 



 
 

 

ações direcionadas ao manejo agroecológico em sistemas produtivos. Desta forma, o presente 

estudo visa compreender como a Apis mellífera se comporta no forrageamento e interage com 

o ecossistema de Cocal-PI, levando em consideração a atividade de forrageamento relacionada 

com os fatores climáticos tais como temperatura e umidade relativa do ar, durante o primeiro 

trimestre do ano de 2021 no município de Cocal -PI. 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Cocal – PI, região Norte do estado do Piauí, 

tendo como base física a unidade didática implantada na fazenda morro D`Antas, uma parceria 

com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI campus Cocal, 

situada na zona rural (Figura 1 A). A cidade de Cocal é um município brasileiro do estado do 

Piauí localizado na região de Parnaíba - PI, mesorregião do Norte piauiense e pertencente a 

região fisiográfica da caatinga. A cidade está situada sob as coordenadas 03º28’16”S e 

41º33’18”O, altitude média de 160 m, e possui uma área de 918,68 km² (Figura 1 B) 

 

A) 

 

B) 

 

 

 

 

Figura 1: Localização do município de Cocal no mapa do Piauí (A) e Fazenda morro Dantas ,unidade didatica 

do IFPI. (B). 

Fonte: Google images e Google earth 

 

A temperatura média anual e a precipitação são 27,4 ° C e 900 mm, respectivamente, com 

a maior precipitação nos meses março a maio, quando excederem 436,0 mm, e o mínimo 
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chuvas, com déficit de 728,0 mm, nos meses de julho a dezembro (IBGE, 1998). O clima é 

tropical semiárido. O solo da área experimental é classificado como Neossolo Quartzarênico 

que predominam nas Terras Altas da Ibiapaba (JACOMINE et al., 1973). O município está 

situado em uma área de tensão ecológica, com vegetação de transição, ecótono, suas formações 

vegetais sofrem a influência de diferentes biomas como o Cerrado e a Caatinga. 

a Procedimentos metodológicos para coleta de dados 

 

O estudo de comportamento de forrageamento das abelhas africanizadas Apis mellífera 

L. foi realizado no período de janeiro à março, ou seja, primeiro trimestre de 2021. As 

avaliações foram realizadas uma vez por mês anotando-se o fluxo de entrada das abelhas nas 

colmeias, sendo estas realizadas das 06:00 às 17:00h de cada dia de avaliação. Cada colmeia 

foi observada por 10 min em cada horário, de forma que naquela mesma hora todas as colmeias 

estivessem sendo observadas concomitantemente. Os registros foram realizados por um total 

de cinco observadores que ficaram posicionados em locais estratégicos, evitando 

posicionamento defronte a entrada do alvado, cada pesquisador responsável por uma colmeia 

registrou com o auxílio de um contador manual de quatro dígitos, o número de abelhas que 

entraram na colmeia. (Figura 2 A e B). 
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Figura 2: Termohigrômetro utilizado para monitoramento dos dados climáticos do período de avaliação (A); 

Pesquisador contabilizando o fluxo de forrageamento (B) 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

O apiário do IFPI campus Cocal, utilizado como unidade didática para as aulas práticas 

e desenvolvimento de pesquisas do campus, possui 10 colmeias de A. mellifera, da quais cinco 

foram escolhidas aleatoriamente para observação, as outras cinco foram utilizadas como 

colmeias de equilíbrio, apresentando o mesmo padrão de desenvolvimento das colmeias de 

prova da pesquisa. Cada registro de fluxo de forrageamento foram realizados por meio de 

anotações do número de indivíduos e suas respectivas cargas coletadas e transportadas nas 

corbículas das operárias, que retornavam da atividade de forrageio no campo. 

Para o monitoramento das variáveis climáticas; temperaturas máxima e mínima do 

ambiente e umidade relativa do ar (UR), foi utilizado um termohigrômetro com exatidão de 

±0,35 °C, instalado próximo à altura do alvado das colmeias no apiário (Figura 02 A e B). 

Os dados foram processados para os mesmos horários e dias de observações utilizando 

o programa computacional Microsoft Excel® 2016, e os resultados foram analisados a partir de 

estatística descritiva, estabelecendo-se as possíveis relações entre o comportamento de coleta 

de A. melífera. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado-DIC, sendo o número 

de repetição as 5 colmeias de abelhas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Durante os meses de observação constatou-se que o padrão de forrageamento de abelhas 

Apis mellífera ocorreu ao longo do dia (Figura 3), os resultados mostraram que as que as abelhas 

se mantiveram ativas ao longo do dia. O padrão de forrageamento de abelhas Apis mellífera é 

caracterizado por pico de coleta de às 09:00h no mês de março, nas condições climáticas 

observadas. É oportuno destacar que nos dias de avaliação estava bastante nublado, o que deve 

ter favorecido a elevação da umidade do ar, registrando no momento de pico de valores de 82% 

e temperatura do ar de 30 °C. 

Durante estudo da atividade de forrageamento de abelhas Apis mellífera no município de 

Cocal-PI, as características climáticas de temperatura do ambiente variaram entre 26 e 37,5 C. 

Já a umidade relativa do ar oscilou entre 67 e 90% (Figura 3). A atividade de forrageamento ao 

longo do dia (Figura 3), mostrou que as que as abelhas se mantiveram ativas durante todo o dia, 

concentrando o seu forrageamento nos horários em que temperatura do ar esteve em torno de 

30°C. É oportuno destacar que no dia da avaliação estava bastante nublado, o que deve ter 

favorecido a elevação da umidade do ar que registro valores acima de 67% ao longo do dia, 

sendo no período da manhã valores mais elevados chegando até 90%. 

Observou-se que as abelhas iniciaram a atividade de coleta antes da 6:00h (Figura 3), 

visto que o fluxo de saída iniciou-se no primeiro horário de avaliação. Este resultado atesta que 

começaram as avaliações de forrageamento mais cedo, ou seja, as abelhas já haviam iniciado 

suas atividades. 

 

927 



 
 

 

 

Figura 3-Fluxo de saída de abelhas Apis mellifera no primeiro trimestre de 2021, com observações ao longo do 

dia no município de Cocal-PI. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

De acordo com Wolff et al., (2008), em regiões de clima tropical há uma tendência 

natural das abelhas melíferas apresentarem maior atividade de voo pela manhã, pois a maior 

grande parte da coleta de néctar está associada aos períodos menos quentes do dia. No presente 

trabalho, entretanto, foram observadas um aumento de até duas vezes no número médio de 

visitas florais por Apis mellifera no período da manhã em comparação ao período da tarde, o 

que se explica pelas condições climáticas. 

Nesta pesquisa, a umidade relativa do ar também foi relacionada à atividade de 

forrageamento das abelhas. Os dados mostraram uma correlação numericamente positiva para 

estas variáveis. Ao analisar as características climáticas do período de avaliação das coletas de 

recursos florais pelas abelhas (Figura 3), observa-se que pela manhã a umidade relativa do 

ambiente está elevada, com valores acima de 67%, esse dado mostra que embora na literatura 

seja relatado que a elevada umidade do ar (acima de 80%) torne o voo das abelhas mais pesado, 

resultando em maior gasto de energia (BORGES; BLOCHTEIN, 2005; KLEINERT –

GIOVANNINI; IMPERATRIZ- FONSECA, 1986). Nas condições do presente estudo, esse 

fato não foi registrado. 
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É oportuno destacar que, nos dias das avaliações, o turno da manhã estava bastante 

nublado, o que favoreceu a elevação da umidade do ar, e a radiação solar foi inferior mantendo 

as temperaturas mais baixas. Esse conjunto de fatores climáticos não conseguiram reduzir o 

fluxo de forrageamento. O período de avaliação desta pesquisa ocorreu durante o início da 

estação chuvosa, o que acarretou maiores índices de pluviosidade e consequentemente maiores 

valores registrados para as característica de umidade relativa do ar no ambiente. 

Sabe-se que a precipitação está intimamente relacionada com a umidade, sendo 

frequentemente registadas condições de maior umidade imediatamente antes, durante ou 

imediatamente após as chuvas. As chuvas tornam as atividades de forrageamento mais difíceis 

e potencialmente arriscadas, a umidade e a cobertura de nuvens tendem a apresentar uma 

pressão negativa sobre a atividade de voo e, consequentemente, o forrageamento de pólen 

(REDDY et al., 2015). Contudo, a pesquisa em estudo não registrou queda nos fluxos de 

forrageamento de Apis mellífera, mesmo em condições climáticas desfavoráveis conforme 

mencionadas anteriormente, tal fato permite nos inferir, que as abelhas da região se aclimataram 

em função de melhor aproveitamento dos recursos florais das plantas da vegetação no entorno 

do apiário, no intuito de manter o desenvolvimento da colmeia satisfatório. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades de voo de Apis mellífera na região de Cocal-PI, apresentam maiores fluxos 

de saída para coleta recursos tróficos as 9:00h da manhã no mês de março do ano avaliado. 

Mantendo fluxo de saída elevado com registros de temperatura ambiente em torno de 30°C e 

umidade relativa do ar com valores próximos de 82%. A temperatura e a umidade relativa do 

ar exercem efeito notável, sendo tanto a temperatura como a umidade relativa, com efeito 

positivo sobre a atividade de forrageamento de A. melífera no presente estudo. 

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa no Piauí- FAPEPI e Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –CNPq pelo apoio financeiro, ao 

Núcleo de Estudos em Criação de abelhas em uma Perspectiva Agroecológica-NEAC do IFPI 

campus Cocal, pelo apoio tecnológico na execução do estudo e ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí-IFPI campus Cocal pela oportunidade de realizar esse 

trabalho. 
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Resumo 

O presente trabalho visa apresentar iniciativas agroecológicas no município de Saquarema-RJ, investigar os 

interesses dos sujeitos sociais que expõem seus produtos na Feira Alternativa e Agroecológica de Vilatur (FAAV), 

as dificuldades enfrentadas para a manutenção da Feira e a comercialização dos produtos bem como a implantação 

do Projeto Escola Livre de Agroecologia (ELA), no sentido de contribuir para a construção e socialização do 

conhecimento e saberes agroecológicos. Dois moradores agricultores de Vilatur foram selecionados por mim para 

participarem de uma entrevista semiestruturada para esta pesquisa, trazendo as razões pelas quais optaram pelo 

modo agroecológico de produção de alimentos e insumos, bem como suas vivências e experiências desde o início 

de criação da Rede.   

 

Palavras-Chave: Rede de agroecologia; Feira agroecológica; Saberes populares. 

 

 
Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo presentar iniciativas agroecológicas en la ciudad de Saquarema-RJ, investigar los 

intereses de los sujetos sociales que exhiben sus produtos em la Feria Agroecológica y Alternativa de Vilatur 

(FAAV), las dificultades que enfrentan para mentener la Feria y comercializar los productos así como la 

implementación del Proyecto Escuela Libre de Agroecologia (ELA), com el fin de contribuir a la construcción y 

socialización de saberes agroecológicos. Dos vecinos agrícolas de Vilatur fueron seleccionados por mí para 

participar em una entrevista semiestructurada para esta investigación, trayendo las razones por las que eligieron la 

forma agroecológica de producir alimentos e insumos, así como sus experiências desde el inicio de la creación de 

la Red. 

 

Palabras Clave: Red de agroecologia; Feria agroecológica; Conocimiento popular. 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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As concepções de natureza na nossa sociedade vêm se transformando através dos 

tempos. Refletir sobre essas transformações é vital para compreendermos as consequências do 

nosso modo de viver e de produzir, nessa relação indissociável entre o ser humano e a natureza.  

Segundo Carlos Walter Porto Gonçalves (2006), toda sociedade ou toda cultura cria, 

inventa, institui uma determinada ideia do que seja a natureza. Nesse sentido, o conceito de 

natureza não é natural, sendo na verdade criado e instituído pelos “homens” (sic).  

A discussão sobre agroecologia tem como marco inicial a definição e prática de 

agricultura. Mazoyer e Roudart (2010, p. 105), no livro “História das Agriculturas do mundo”, 

comentam que as primeiras semeaduras aconteceram de forma acidental, próximas às moradias, 

em lugares de debulha e de preparo culinário dos cereais nativos. 

De acordo com Stephen Gliessman (2000), o termo agroecologia parece ter surgido na 

década de 1930, como sinônimo de ecologia aplicada à agricultura. Eugene Odum (2017, p. 3) 

destaca a importância da ecologia para a civilização humana, ao propor que:  

 

Na sociedade primitiva cada indivíduo, para sobreviver, precisava ter um 

conhecimento concreto do seu ambiente, isto é, das forças da natureza, das plantas e 

dos animais que o rodeavam (...). Para a humanidade no seu conjunto é mesmo mais 

necessário do que nunca possuir um conhecimento inteligente do ambiente em que 

vive, condição de sobrevivência de nossa complexa civilização (ODUM, 2017, p. 3). 

   

Conforme Anne Marie Primavesi (2008, p. 9), a Ecologia se refere ao sistema natural 

de cada local, envolvendo o solo, o clima, os seres vivos, bem como as inter-relações entre 

esses três componentes. Trabalhar ecologicamente ou biointeracionalmente (SANTOS, 2015) 

significa manejar os recursos naturais respeitando a teia da vida.  

Contudo, esse “flerte” entre esses componentes das ciências agrárias e das ciências 

ambientais não se fortaleceu o suficiente, para suportar o advento, três décadas depois, da 

chamada Revolução Verde. Apesar dos resultados espetaculares obtidos na produtividade, a 

Revolução Verde ergueu um mundo ainda mais injusto socioambientalmente. Tal argumento 

se justifica no fato de que, nas sociedades, a agricultura tem seus padrões tecnológicos 

determinados pelas relações de poder. Segundo Paulo Petersen: 

 

Uma das principais lições aprendidas com o estudo da história da agricultura é que a 

superação de um padrão de organização produtiva por outro nunca ocorreu como 

resultado automático de novas descobertas tecnológicas. A adoção em larga escala de 
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outros sistemas técnicos na agricultura costuma esbarrar em obstáculos político-

institucionais (PETERSEN, 2012, p. 42).  

 

Assim, depois de algum tempo de Revolução Verde, vemos alguns métodos alternativos 

de agricultura emergirem. De acordo com Petersen (2012, p. 46), é preciso destacar que, para 

se dissociar da visão marginalizada e haver um reconhecimento dessas práticas e culturas como 

agricultura alternativa, muitas disputas sucederam-se. Isto porque o conhecimento científico, 

principalmente aquele produzido, segundo o paradigma dominante de pesquisa (SANTOS, 

2010), sempre subjugou outras formas de saber. Nesse sentido, algumas perguntas podem ser 

feitas neste momento, a saber: como as relações hierárquicas entre os saberes agrícolas e o 

conhecimento dominante podem se relacionar com interesses econômicos do mundo 

capitalista? Como relacionar essa hierarquia de saberes e vozes com os sujeitos sociais 

envolvidos nessas diferentes formas de produção? Como trazer visibilidade e legitimidade a 

essas vozes, saberes e sujeitos populares subalternizados quando comparados aos conceitos e 

sujeitos científicos? 

As tentativas de respostas para tais perguntas serão apresentadas ao longo desse 

trabalho. Alfio Brandenburg (2002, p. 1) argumenta que os grupos alternativos de produção 

agrícola brasileira foram formados por agricultores familiares em via de exclusão, ou excluídos 

diretamente pelos mecanismos de expropriação da política agrícola. Sem assistência dos 

serviços oficiais estes agricultores foram agentes de ação de órgãos ligados à ala progressista 

da Igreja Católica ou Protestante. 

Recentemente, jovens agricultores com formação técnica ou acadêmica dinamizam a 

agroecologia e atuam no sentido de obter um reconhecimento societário e uma 

institucionalização do padrão agroecológico de produção (BRANDENBURG, 2002, p. 2). Essa 

disputa entre saberes ou hierarquização de saberes é também condicionada pelo variável nível 

de engajamento e legitimidade de certas instituições, organizações ou coletivos. Daí se concluir 

que a hierarquização desses saberes, ou vozes sociais, é a mesma coisa que hierarquização dos 

sujeitos sociais ou das vidas humanas em questão.  

No Brasil, as atividades de pesquisa em agroecologia são realizadas em instituições 

públicas, ou pesquisadores voluntários, ou por Organizações Não Governamentais. Os 

“profissionais alternativos” buscam formação complementar em grupos informais de estudantes 

e nas experiências de grupos de agricultores, empresas, associações ou organizações não 

governamentais (BRANDENBURG, 2002, p. 14).  
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Nesse momento, vale ressalvar o movimento da educação do campo e sua relação com 

a agroecologia. Segundo Molina e Brito (2014, p.41), uma escola rural não deve ter suas 

práticas somente dentro das salas de aula e de laboratórios. É preciso ir além, fazer da própria 

realidade e do bioma do qual se insere um espaço de aprendizagem e formação dos estudantes, 

integrando conhecimentos geopolíticos, climáticos e ambientais do território, integrando nesse 

processo os saberes dos sujeitos camponeses.  

Corroborando esses pontos, Altieri (2004, p.45) dialoga com as reflexões trazidas ao 

afirmar que as intervenções e processos tecnológicos devem ser complementados por 

programas de educação que preservem e reforcem a racionalidade camponesa, auxiliando na 

transição para novas tecnologias, relações com o mercado e organização social. 

Jean Marc von der Weid (2006, p. 6) sinaliza que foram dados passos modestos, mas 

importantes, em meio aos sistemas oficiais, como alguns institutos de pesquisa estaduais e a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Esta última possui um grupo 

significativo de pesquisadores trabalhando com a agroecologia; um exemplo emblemático é a 

Fazendinha Agroecológica Km 47 (Figura 1), criada em parceria com a Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de 

Janeiro (PESAGRO).  

 

 

Figura 1: Fazendinha agroecológica Km 47, Embrapa Agrobiologia, Seropédica – RJ. 

Fonte: Hervaldir Barreto de Oliveira/Arquivo pessoal, 2017. 

 

Nesse sentido, um bom exemplo a ser dado é o professor emérito da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Raul de Lucena Duarte Ribeiro, in memorian. Na 

pesquisa, em 1993, foi idealizador (entre outros), da “Fazendinha Agroecológica Km 47”, o 

Sistema Integrado de Produção Agroecológica (SIPA), estabelecendo uma inédita parceria 

entre UFRRJ/Embrapa Agrobiologia/Pesagro-Rio, sendo considerada referência nacional e 

internacional em pesquisa, ensino e extensão em agroecologia. 
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Em 2017, na condição de estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo 

(UFRRJ) e estagiário da Fazendinha, tive a oportunidade e honra de conhecer Raul de Lucena 

ministrando uma de suas últimas aulas, em Dia de Campo (Figura 2). Em 24 de junho de 2018, 

a agroecologia brasileira perdeu um de seus principais representantes, Raul faleceu aos 81 anos 

de idade. 

 

 

Figura 2: Raul Lucena (in memoriam),  Embrapa Agrobiologia, Seropédica-RJ. 

Fonte: Hervaldir Barreto de Oliveira/Arquivo pessoal, 2017. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Dois moradores agricultores de Vilatur foram selecionados por mim para participarem 

de uma entrevista semiestruturada para esta pesquisa. Tais entrevistas possibilitaram atingir os 

objetivos propostos neste trabalho, ou seja, realizar uma análise crítica da Rede Agroecológica 

de Saquarema, além de possibilitar o acompanhamento e a descrição dos processos inerentes às 

suas ações iniciais: a Feira Alternativa e Agroecológica de Vilatur e o Projeto Escola Livre de 

Agroecologia.  

A pesquisa foi desenvolvida no município de Saquarema-RJ, bairro Vilatur, da Região 

dos Lagos, autodenominada “Capital do Surf”, e “desembocou” na produção de meu texto 

monográfico de conclusão do curso de Licenciatura em Educação do Campo/UFRRJ. 

A decisão de entrevistar o Hércules (nome fictício) se justifica pela legítima liderança 

que exerce sobre a coletividade formada pelos expositores da Feira Alternativa e Agroecológica 

de Vilatur, ele acredita no que faz, além de ampla e ativa participação no campo da 

agroecologia. 
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Joana (nome fictício), assim como Hércules, foi entrevistada em Vilatur, na Feira 

Alternativa e Agroecológica de Vilatur, uma única vez. Sua motivação em participar da Rede 

Ecológica de Saquarema me chamou a atenção, é muito lúcida quando fala das dificuldades 

para colocar em prática a FAAV e o Projeto Escola Livre de Agroecologia, demonstra uma 

enorme vontade de aprender toda diversidade de saberes que constituem a agroecologia. Foi 

muito importante e enriquecedor para a pesquisa registrar as práticas e reflexões de uma mulher.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O presente trabalho é um recorte dos focos de agroecologia identificados no município 

de Saquarema-RJ e acompanhou o processo de surgimento e estabelecimento da Rede 

Agroecológica de Saquarema, nos anos de 2018 e 2019. A decisão de investigar a Rede se 

justifica na relevância de suas propostas, apesar de não desconsiderar a importância de outras 

iniciativas existentes nas regiões de Tinguí (implantada por alguns sitiantes) e em Bicuíba 

(Projeto SIPARC, de minha autoria, destinado às pequenas áreas) (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Projeto SIPARC, colheita de abóbora-branca. Bicuíba, Saquarema-RJ. 

Fonte: Hervaldir Barreto de Oliveira/Arquivo pessoal, 2017. 

 

No mês de julho de 2018, Hércules um ex-fabricante de pranchas de surf e ex-estudante 

de agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/UFRRJ, e sua família, iniciaram 

as atividades da Rede. Ao lhe perguntar como conheceu a agroecologia, disse: “esse tipo de 

agricultura eu conheci foi na Universidade Rural, só que ela tinha um outro nome, ela era 

agricultura alternativa, isso em 1992”.  
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Hércules teve acesso ao conceito de agroecologia na Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro, há aproximadamente 20 anos. Momento em que o conceito era desconhecido pelos 

agricultores e, também, no próprio meio acadêmico.  

Segundo Igor de Carvalho (2018, p. 123), a agroecologia tem se tornado, cada vez mais, 

uma pauta fundamental no movimento da Educação do Campo. Sua definição, contudo, não é 

consensual. Em 2009, os pesquisadores Wezel, Bellon, Doré, Francis, Vallod e David 

publicaram na revista Agronomy for Sustainable Development o artigo “Agroecologia como 

ciência, movimento e prática”. Esta “definição-síntese” tem sido cada vez mais adotada pelos 

movimentos e organizações em agroecologia. 

Hércules e sua esposa, em conversa informal afirmam que são: “uma família que decidiu 

realizar o sonho de viver em um espaço de 2.500 m², no bairro Vilatur, produzindo seu próprio 

alimento, vivendo uma vida minimalista em comunhão com a natureza”.   

Quando perguntei ao Hércules os motivos pelos quais optou por este modo de produção 

de alimentos, ele argumentou: “eu não vejo como uma opção, acho que é a única maneira de se 

produzir alimento é desse jeito, é uma obrigação prazerosa, não se pode produzir alimentos 

envenenados, então por isso que eu não me formei em agronomia”. 

Quando Hércules diz que produzir com enfoque agroecológico “não é uma opção, mas 

uma obrigação”, acredito que ele quis dizer que se trata de um compromisso ético e responsável 

com a vida no planeta.  

A motivação para criar a Rede “é porque a gente acredita numa agricultura minúscula, 

então a Rede, ela surgiu através disso, de incentivar pessoas que já tinham desacreditado e 

pessoas que têm um interesse novo de entender que a agricultura não precisa necessariamente 

de grandes espaços”. 

Vale chamar atenção para o olhar de Hércules para as possibilidades existentes no 

micro, para a solução local, que nasce da perspectiva local e que reconhece os limites da sua 

ação, porque não quer ser universal.  

A Rede é constituída de duas ações: a primeira, a Feira Alternativa e Agroecológica de 

Vilatur (FAAV, Figura 8) e, a segunda, o Projeto ELA (Escola Livre de Agroecologia). 
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Figura 5: Feira Alternativa e Agroecológica de Vilatur. 

Fonte: www.facebook.com/faavvilatur/photos 

 

A Feira teve início no mês de julho de 2018, com 4 barracas, na terceira edição, no mês 

de setembro, já contava com 16 barracas. No entanto, os participantes têm enfrentado 

dificuldades, Hércules suspeita que a dificuldade seja “a questão de tentar convencer as pessoas 

que isso é possível né, e a dificuldade monetária”. 

A agricultora que produz húmus de minhocas, Joana, ao ser indagada para apontar os 

aspectos positivos e negativos dessa iniciativa, disse que “o início foi uma interatividade muito 

grande entre as pessoas que faziam parte da Feira. Hoje em dia, eu não vejo mais essa interação 

né, não sei se é a cultura do local. Hoje, vejo muita preocupação à existência, à sobrevivência 

da Rede”.  

Joana afirma que as razões que a levaram a participar da Feira “foi na época da greve 

dos caminhoneiros, através do Facebook no grupo Vilatur online, surgiu a ideia, achei que seria 

uma boa oportunidade de negócio e conhecer pessoas, tentar desenvolver, criar uma cultura de 

troca”.  

Curioso perceber que o que motivou Joana foi a necessidade oriunda da greve dos 

caminhoneiros que tem uma base macro, global e capitalista. Ou seja, Joana ensaia uma solução 

local e micro para um problema macro.  

As dificuldades enfrentadas por ela para comercializar os seus produtos “são muitas, 

poucas pessoas de Vilatur vêem a nossa intenção como realmente ecológicas tá, as pessoas não 

pagam o que a gente produz. Vilatur é um bairro de veraneio, na alta temporada, as pessoas só 

querem saber de praia e quando chega na feira não tem mais dinheiro. No período de baixa, é 

mercado consumidor mesmo tá, e falta de estrutura e o sistema de transporte aqui é quase 

inexistente”. 

Neste momento, considero importante trazer à discussão o Projeto ELA (Escola Livre 

de Agroecologia), uma proposta interessante criada pelo Hércules. Trata-se da construção de 
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uma escola para oferecer um curso gratuito presencial de agroecologia aos estudantes da rede 

pública com aulas no contraturno do horário das aulas do ensino escolar regular. A duração é 

de 18 meses e constituído por atividades como meliponicultura (criação de abelhas indígenas 

sem ferrão), criação de galinhas caipiras e hortas caseiras. Nos últimos 6 meses de curso, o 

estudante opta por uma das atividades e recebe formação mais detalhada e, ao concluí-lo, recebe 

um kit desta atividade para iniciar a produção em sua residência. À medida que começar a 

produzir, o estudante devolverá à escola o kit recebido, para que possa ser oferecido a outro 

estudante.  

Joana aponta o que falta para o Projeto ELA ser iniciado: “não tem capital e eu gostaria 

que fosse aqui em casa, mas não pode desmembrar”. 

Perguntei ao Hércules se as iniciativas em agroecologia, que acontecem em Saquarema, 

correm o risco de se tornarem um modismo. Ele respondeu que “a agricultura orgânica sofre 

mais esse risco, papinho de burguês. Defendo que a relação produtor e cliente seja respeitada, 

estreita, de responsabilidade, de intimidade e até de convívio”. 

O consumo sem bom senso, incentivado pelas novidades apresentadas pela mídia, cria 

o modismo citado por Hércules e seduz as pessoas ao consumo não para atender suas 

necessidades e, sim, para atender as necessidades das empresas. 

Joana finaliza a entrevista dizendo que “Vilatur é uma área de proteção ambiental, as 

pessoas moram numa reserva, moram num lugar de preservação ambiental, mas ninguém tem 

a cultura, é incrível isso, eu não consigo entender realmente”. 

A entrevista com o Hércules foi finalizada perguntando-lhe que mensagem gostaria de 

deixar como agroecologista, ao que ele responde “eu acho que é uma luta, a mídia abraçou o 

orgânico de tal maneira que é uma mensagem mentirosa e aí tornou um nicho de mercado, 

diminuindo todo um conceito social, ambiental, acho que a gente que trabalha com a 

agroecologia tem sim é que defender todo esse conceito grandioso que a nossa arte nos 

permite”.  

Hércules encerra sua participação nesta pesquisa da forma que era esperada, 

ultrapassando os poros dos muros que separam os mundos rurais e urbanos, para abrir um 

espaço, que será ocupado por outras coletividades. Essa prática e relação respeitosa e ética 

socioambientalmente pode ser também encontrada nas palavras de Santos (2015, p. 81 e 82), o 

Nêgo Bispo, quando diz que extraía frutos nativos e até cultivados, sem precisar pedir permissão 
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a quem os cultivava.  A consideração que deveria ter era avisar o que tinha extraído. Talvez, 

por isso, até hoje muitas pessoas não entendem por que presenteavam até os desconhecidos com 

o que tinham de melhor nas suas roças. Hércules compartilha com seus companheiros de lutas 

no campo, o que tem de melhor.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante o período de realização da pesquisa (de abril de 2018 a outubro de 2020), não 

foram encontradas informações suficientemente confiáveis para afirmar quando e onde surgiu 

a agroecologia em Saquarema. Todavia, a presença da Rede em seu território traz respostas ao 

questionamento levantado na introdução desse trabalho, a saber: como trazer visibilidade e 

legitimidade a essas vozes, saberes e sujeitos populares subalternizados quando comparados 

aos conceitos e sujeitos científicos? A Rede explora dois pequenos espaços muito importantes, 

a Escola Livre de Agroecologia e a FAAV. No primeiro, é possível discutir os direitos civis e 

sociais, pois todos têm direito ao alimento de qualidade, em quantidade e diversificado, 

independentemente de ser agricultor ou não. As salas de aula também são espaços de produção 

de cultura e construção de cidadania. No segundo, pode-se observar que a Feira não é somente 

um espaço de comercialização de produtos. Nela, ocorrem rodas de discussão, troca de saberes 

(culinários, medicinais), refeições compartilhadas, construção e socialização de conhecimento 

agroecológico local.  

Outro questionamento levantado nessa pesquisa foi como as relações hierárquicas entre 

os saberes agrícolas e o saber dominante podem se relacionar, tendo em vista os interesses 

econômicos do mundo capitalista. Não é uma questão fácil de responder, os saberes agrícolas 

estão fortemente ligados à natureza. Eles são transmitidos de ascendentes para descendentes, 

de um para o outro. É um investimento para garantir a sobrevivência no momento presente e a 

sobrevivência das gerações futuras. Podemos entender esses saberes como patrimoniais daquela 

cultura local. 

O conhecimento dominante, por outro lado, visa o lucro e, como tal, está muito mais 

próximo dos interesses econômicos do mundo capitalista.  

Desse modo, respondendo o nosso último questionamento, a educação é o mais 

representativo instrumento para relacionar essa hierarquia de saberes e vozes com os sujeitos 
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sociais envolvidos nas diferentes formas de produção. Os integrantes da Feira Alternativa e 

Agroecológica de Vilatur querem defender seus valores, seus modos de produção e de vida.  

Precisamos discutir o Brasil, suas injustiças sociais, suas diversidades e buscar soluções 

e respostas mais locais e agroecológicas para o mundo capitalista e sintético onde ainda 

vivemos. Os pequenos espaços são bons locais para fazermos isso, rodas de discussão, feiras, 

salas de aula, quintais podem ser espaços de lutas contra o autoritarismo, o eurocentrismo da 

ciência, a subalternização de saberes e de pessoas. O desperdício de experiências humanas foi 

uma das grandes perdas do processo de colonização, a escola como espaço de auto-

conhecimento, auto-desenvolvimento e auto-realização pode impedir o aparecimento de novos 

epistemicídios. Creio que esta pesquisa seja uma contribuição importante e fundamental para a 

construção do conhecimento agroecológico local, assim como um incentivo para o movimento 

de busca de respostas locais por todo o planeta. 
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Resumo 

O presente ensaio teórico apresenta uma rápida discussão teórica de caráter introdutório de forma a apresentar a 

proposta de pesquisa de doutorado em andamento no Programa de Doutorado em Desenvolvimento e Meio 

Ambiental (Rede PRODEMA). A pesquisa tem como tema central o reuso de água cinza, com vista a avaliação da 

eficiência de sistemas implantados na agricultura familiar da região oeste do estado do Rio Grande do Norte (RN) 

e terá como objetivo geral avaliar a sustentabilidade do sistema de reuso de água cinza com decanto-digestor na 

produção de forragem pela Agricultura Familiar. Pensando em seu desenvolvimento, a execução da mesma, de 

forma sintética, se dará com base na abordagem Quali-quantitativa, de natureza Aplicada, cujo procedimento será 

o Estudo de Caso. O norte metodológico para tanto será o Marco para Avaliação de Sistemas de Manejo de 

Recursos Naturais Incorporando Indicadores de Sustentabilidade – MESMIS. Esta pesquisa tem como destaque o 

caráter interdisciplinar, a partir da perspectiva ambiental, sobremaneira, ao buscar analisar a sustentabilidade do 

reuso de água cinza com sistema decanto digestor e também, do caráter participativo em que se valorizam os 

conhecimentos e experiências dos participantes, envolvendo-os na discussão, identificação e busca de soluções 

para problemas que emergem de suas vidas cotidianas. 

 

Palavras-Chave: Tecnologia Social; Agricultura Familiar; Semiárido; Águas cinzas.  

 

Resumen 

Este ensayo teórico presenta una breve discusión teórica de carácter introductorio con el fin de presentar la 

propuesta de investigación doctoral en curso en el Programa de Doctorado en Desarrollo y Medio Ambiente (Red 

PRODEMA). La investigación tiene como tema central la reutilización de aguas grises, con miras a evaluar la 

eficiencia de los sistemas implementados en la agricultura familiar en la región occidental del estado de Rio Grande 

do Norte (RN) y tendrá como objetivo general evaluar la sostenibilidad del sistema de reutilización de aguas grises 

aguas grises con decantación de digestor en la producción de forrajes de la Agricultura Familiar. Pensando en su 

desarrollo, su ejecución, de manera sintética, se basará en el enfoque Cuali-cuantitativo, de naturaleza Aplicada, 

cuyo procedimiento será el Estudio de Caso. La guía metodológica para ello será el Marco de Evaluación de 

Sistemas de Gestión de Recursos Naturales que Incorporan Indicadores de Sostenibilidad - MESMIS. Esta 

investigación destaca el carácter interdisciplinario, desde una perspectiva ambiental, sobre todo, cuando se busca 

analizar la sostenibilidad de la reutilización de aguas grises con un sistema de decantación digestor y también el 

carácter participativo en el que se valoran los conocimientos y experiencias de los participantes, involucrando ellos 

en la discusión, identificación y búsqueda de soluciones a los problemas que surgen de su vida diaria. 

 

Palabras Clave: Tecnología social; Agricultura familiar; Semi árido; Aguas grises. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água, quando vista como elemento, é um recurso abundante. Todavia, mesmo sendo 

considerado por muitos como um recurso infinito e abundante, é cada dia mais evidente que a 

água de acesso razoavelmente simples e que oferte um grau de potabilidade aceitável está se 

tornando cada dia mais escassa. Neste sentido, Rebouças (2002) elenca dados  

(...) onde se pode verificar que 97,5% do volume total de água da Terra formam os 

oceanos e mares e somente 2,5 % são água doce.  Ressalte-se que a maior parcela 

desta água doce (68,9%) forma as calotas polares, as geleiras e neves eternas que 

cobrem os cumes das montanhas mais altas da Terra.  Os 29,9% restantes constituem 

as águas subterrâneas doces.  A umidade dos solos (inclusive daqueles gelados – 

permafrost) as águas dos pântanos representam cerca de 0.9% do total e a água doce 

dos rios e lagos cerca de 0,3% (p.7). 

 

A água está cercada de questões e, sobremaneira, quando levada em conta sua utilização, 

quer seja no meio urbano, quer seja no meio rural, a estas questões pode-se acrescentar uma 

que vem tornando-se imperativa: a escassez. Além da escassez, Barlow e Clarke (2007) 

acrescentam que a crise global de água afeta a todos e, por mais rico que o país seja, como é o 

caso dos Estados Unidos, chega-se a ter aproximadamente 1/5 de sua população consumindo 

água com contaminantes do tipo chumbo, coliformes termotolerantes e uma série de poluentes. 

A cada dia torna-se mais evidente que o uso sustentável deste recurso é uma condição 

vital para se evitar a ampliação de conflitos por água, a potencialização de situações de 

indigência hídrica e o colapso de sistemas produtivos que tem um grau de dependência bastante 

acentuado deste recurso. 

Neste sentido, iniciativas de cunho sociopolítico e de pesquisa tem buscado trazer à tona 

e tornar constante o debate sobre a sustentabilidade do uso da água. Nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são proposições das Organizações das Nações 

Unidas (ONU) para que os países, até 2030, estabeleçam compromissos com o 

desenvolvimento sustentável, estão presentes proposições voltadas para o uso sustentável da 

água no objetivo 06 – Água Potável e Saneamento, que orienta “Assegurara a disponibilidade 

e a gestão sustentável da água e saneamento para todos”. 

Tal proposição acrescenta ainda que: 

A água está no centro do desenvolvimento sustentável e das suas três dimensões - 

ambiental, econômica e social. Os recursos hídricos, bem como os serviços a eles 

associados, sustentam os esforços de erradicação da pobreza, de crescimento 
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econômico e da sustentabilidade ambiental. O acesso à água e ao saneamento importa 

para todos os aspectos da dignidade humana: da segurança alimentar e energética à 

saúde humana e ambiental (ONU, 2021). 

 

Outra importante iniciativa tomou corpo durante a COP 3 Conferência das Nações 

Unidas de Combate à Seca e à Desertificação, na qual foi lançado um documento denominado 

Declaração do Semiárido, que lançou as orientações que possibilitaram o surgimento da 

Articulação no Semiárido Brasileiro – ASA, uma organização da sociedade civil que, por 

intermédio de programas tais como o Programa Um Milhão de Cisternas - P1MC – que visa a 

construção de cisternas de 16 m³ para a captação de água de chuva destinada ao uso humano ; 

do Programa Uma Terra Duas Águas P1+2 – que abrange uma série de tecnologias para 

convivência com o semiárido na perspectiva da produção, tais como: cisterna calçadão (52m³), 

barragen subterrânea, barragem sucessiva, tanque de pedra entre outras – e também, pelo 

Programa Cisternas nas Escolas – com implementação de cisternas de 52m³ nas unidades 

escolares –; tem buscado fortalecer a convivência com o semiárido (ASA. 2021). 

Contribuindo com este ciclo de convivência com o semiárido e de uso sustentável da 

água, a construção de sistemas de reuso torna-se uma iniciativa muito importante para a 

consecução da convivência com o semiárido. Assim sendo, avaliar a sustentabilidade do 

sistema de reuso de água cinza com decanto-digestor na produção de forragem pela Agricultura 

Familiar na região oeste do Rio Grande do Norte, será parcela importante neste processo. 

Os sistemas de reuso de águas cinzas voltados para a Agricultura Familiar são, em tese, 

sistemas que envolvem um nível tecnológico e de manejo mais simples que outros tipos como 

os que utilizam águas negras, por exemplo. Não se quer afirmar que há simploriedade na 

execução de todo o processo de tratamento deste tipo de efluente. O que se quer ressaltar é que 

mesmo com o uso de baixa tecnologia, se consegue resultados razoáveis nesta modalidade de 

reuso. 

Reuso não potável para fins agrícolas: embora, quando se pratica essa modalidade de 

reuso, via de regra haja, como subproduto, recarga do lençol subterrâneo, o objetivo 

precípuo dela é a irrigação de plantas alimentícias, tais como árvores frutíferas, cereais 

etc., e plantas não alimentícias, tais como pastagens e forrações, além de ser aplicável 

para dessedentação de animais (MANCUSO, SANTOS, PHILIPPI JÚNIOR, 2016, 

p.27). 

 

Merece ressalva ainda que, mesmo a expressão “agricultura familiar” emergindo no 

contexto brasileiro em meados da década de 1990 (SCHNEIDER, 2003, p. 1), a agricultura de 
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base familiar sempre existiu. O que emergiu foi o reconhecimento dessa categoria como 

conceito, modelo produtivo, social, cultural e político, como forma de produção e organização. 

Essa elevação da Agricultura Familiar a uma categoria política conferiu-lhe legitimidade e 

reconhecimento. 

Dentro de uma mesma modalidade de reuso, no caso o de águas cinza, pode-se ter uma 

diversidade no tipo de tecnologia empregada, na quantidade de seções nas quais se divide o 

sistema e no fim ao qual vai se prestar o efluente tratado. O equilíbrio destes parâmetros é 

definidor no que se refere a efetividade de cada sistema, portanto, avaliar sistemas e arranjos 

produtivos em seu conjunto abre caminho para se conhecer melhor quais se adequam melhor a 

um determinado fim, e isto tem uma relação direta com o êxito – ou não – deste mesmo sistema. 

Inclusive, esta reflexão sobre o reuso para produção na Agricultura Familiar, assenta-se 

no objetivo 02 – Fome Zero e Agricultura Sustentável, mais especificamente, na meta 2.4: 

Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar 

práticas agrícolas robustas, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem 

a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças do 

clima, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e 

que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo (ONU, 2021). 

 

No âmbito daquilo que deve ter lugar destacado na caminhada da pesquisa, de acordo 

com Philippi Júnior e Pelicioni (2000, p.141) “outro conceito que merece aprofundamento é o 

de sustentabilidade/desenvolvimento sustentável, abordado a partir de uma perspectiva 

planetária.”  Ter uma ação local a partir de uma reflexão global auxilia no sentido de prever 

resultados a partir de outras experiências semelhantes. Assim, “um bom exemplo não só de uso, 

mas de reuso de água vem de Israel. Lá, oito em cada dez litros de água utilizados na irrigação 

são provenientes de reuso” (BARBOSA. 2014, p.83). Todavia isto ocorreu após ficar patente 

que “Em Israel, a retirada excedeu o reabastecimento em 2,5 bilhões de metros cúbicos 

(aproximadamente 88 bilhões de pés cúbicos) em 25 anos, e 13% da água subterrânea costeira 

do país está contaminada por água do mar e resíduos de fertilizantes” (BARLOW e CLARKE. 

2007, p.23). 

O que se aponta como vantagem desta implementação em relação a outras que têm 

finalidades semelhantes é a simplicidade de sua montagem, uso e manutenção. O grau de 

simplicidade reverte-se também em diminuição de custos visto que dada o menor uso de 

equipamentos em cada estágio da implementação, menores serão os valores a serem investidos 
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na construção da mesma e assim, há uma possibilidade de que o recurso economizado venha a 

se reverter em aporte a compra de outros insumos à produção. 

A utilização de um sistema que proporcione a diminuição da dependência das chuvas 

para o cultivo de forragem é algo extremamente positivo, sobremaneira em regiões semiáridas 

as quais se caracterizam pela irregularidade de distribuição da pluviosidade no tempo e no 

espaço. Quando a fonte para o suprimento desta demanda é o reuso, agrega-se à esta questão o 

componente ambiental do uso de uma água que, após seu uso inicial, seria destinada ao descarte 

inadequado junto com toda uma gama de material em suspensão presente, possibilitando um 

adequado cuidado sanitário pela redução da probabilidade de multiplicação de vetores de 

patógenos de veiculação hídrica. Outra questão relacionada a isto é a diminuição do escoamento 

superficial o qual, em muitos dos casos, avançava rumo à vizinhança causando mal-estar. 

Inclusive, tal preocupação já se apresenta no Programa Nacional de Saneamento Rural, onde 

aponta que “na categoria individual estão incluídas alternativas tecnológicas sem veiculação 

hídrica dos excretas, bem como, no caso de haver veiculação hídrica, a possibilidade de 

separação das águas provenientes de vasos sanitários e das águas de pias, tanques e chuveiros” 

(FUNASA. 2019, P.150). 

Observado pelo viés econômico, a o sistema de reuso da utilização a um recurso para o 

qual não havia previsão de uso, tão somente descarte, o que diminui a necessidade de um aporte 

financeiro para a aquisição de água (pagamento a concessionária de abastecimento ou a outros 

fornecedores ou deslocamento para aquisição da mesma, o que redundaria em custos). 

Utilização do insumo água cinza na linha de produção, contribui para a diminuição de custos 

A utilização de sistemas de reuso de água cinza na região semiárida – que carrega 

consigo um déficit hídrico – por parte Agricultura Familiar é uma opção economicamente 

viável e oportuniza a apropriação de uma tecnologia até certo sentido simples (o decanto-

digestor) e a produção de alimento para as famílias (por intermédio de frutíferas), com também, 

suporte forrageiros para os animais. 

Finalmente, a produção de conhecimento a respeito de uma destas implementações, que 

pode se tornar uma aliada importantíssima na melhoria de vida dos agricultores familiares, 

desponta, ainda, como campo fértil para a produção de mais conhecimento – tanto na esfera 

acadêmica quanto na esfera popular – dada a multiplicidade de áreas de conhecimento 

envolvidas nestas modalidades de pesquisa. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo geral da pesquisa: 

 

Avaliar a sustentabilidade do sistema de reuso de água cinza com decanto-digestor na 

produção de forragem pela Agricultura Familiar na região oeste do Rio Grande do Norte. 

 

1.2.2 Objetivos específicos da pesquisa: 

● Promover a caracterização técnica dos efluentes gerados a partir das unidades de 

reuso. 

● Monitorar a qualidade físico-química e microbiológica da água nos decanto-

digestores. 

● Avaliar a segurança ambiental da produção de forragem a partir da utilização do 

efluente tratado pelas unidades familiares de reuso de água cinza. 

● Quantificar a sustentabilidade socioeconômica e ambiental da produção de 

forragem com a utilização de água cinza tratada. 

 

2 METODOLOGIA 

 

De forma sintética, a pesquisa terá uma abordagem Quali-quantitativa, de natureza 

Aplicada, cujo procedimento será o Estudo de Caso. O norte metodológico para tanto será o 

Marco para Avaliação de Sistemas de Manejo de Recursos Naturais Incorporando Indicadores 

de Sustentabilidade – MESMIS. 

A escolha do MESMIS, se deu basicamente por duas questões. A primeira é o caráter 

interdisciplinar necessário a análise e produção de conhecimento a partir da perspectiva 

ambiental, sobremaneira, quando se busca analisar a sustentabilidade de determinada prática 

e/ou implementação – no caso, o reuso de água cinza com sistema decanto digestor. A segunda, 

advém do caráter participativo que esta metodologia proporciona. No enfoque participativo 

valorizam-se os conhecimentos e experiências dos participantes, envolvendo-os na discussão, 

identificação e busca de soluções para problemas que emergem de suas vidas cotidianas.  
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O MESMIS possibilita a avaliação da sustentabilidade de sistemas que fazem uso do 

manejo de recursos naturais, com uma abordagem mais integral sobre os limites e 

potencialidades de cada sistema e de forma comparativa entre os sistemas estudados, lançando 

mão dos conhecimentos advindos da interação entre os aspectos ambientais, econômicos e 

sociais. Outro aspecto importante é sua flexibilidade que o torna capaz de ser trabalhado com 

diferentes níveis e volumes de informação, como também, sensível às capacidades técnicas dos 

ambientes estudados (MASERA, ASTIER, LÓPEZ-RIDAURA, 1999). 

As informações advindas de tais coletas serão fonte para a validação dos Indicadores de 

Sustentabilidade da Implementação, os quais serão: recursos hídricos, solo, método e condições 

de trabalho, adaptação, autogestão, viabilidade econômica, produtividade. Estes indicadores 

estão inseridos nas dimensões que aportam esta pesquisa: ambiental, social e econômica. Sendo 

que, alguns destes indicadores permeiam mais de uma dimensão. 

Como técnicas de trabalho serão utilizadas a observação direta intensiva com coleta de 

dados por meio da visita técnica tanto para observação in loco, quanto para medições e coleta 

de material para posterior análise laboratorial e a entrevista. Também será trabalhada a 

observação direta extensiva com questionário e sociometria (MARCONI. LAKATOS. 2001, 

107). 

Na Figura 1 está o quadro com a síntese do que vem a ser o percurso metodológico da 

pesquisa. 
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Figura 1 - Fluxograma do processo metodológico da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nesta breve apresentação do tema que será trabalhado nos próximos anos ao 

desenvolver a pesquisa de doutorado, poderemos entender melhor sobre a complexidade, 

inovação e transformação das tecnologias sociais na vida dos agricultores e agricultoras 

familiares do RN, a partir da adoção dos sistemas de reuso de água. A adoção de uma 

metodologia interdisciplinar, a partir da perspectiva ambiental, sobremaneira, quando se busca 

analisar a sustentabilidade de determinada prática e/ou implementação e o caráter participativo 

contribuirá para que, ao fim desta pesquisa, sejam apresentados dados atuais e contextualizados 

a partir da avaliação dos próprios agricultores sobre os sistemas implementados em seus 

territórios. Em suma, para além da avaliação empírica, a pesquisa contribuirá também para a 

verificação de aspectos físicos e biológicos com o recolhimento de material e análises 

laboratoriais. 
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Resumo 

O objetivo desta pesquisa foi elaborar um diagnóstico da agricultura orgânica no Município de Mamanguape-PB, 

O trabalho objetivou analisar a perspectiva de desenvolvimento rural sustentável, através da avaliação de um 

conjunto de indicadores relacionado à agricultura familiar, considerando aspectos do âmbito social, econômico e 

ambiental. Procurando avaliar as suas potencialidades do contexto regional e sustentável, as dificuldades e as 

perspectivas de seu crescimento nono município de Mamanguape-PB. Para a obtenção dos dados, foram aplicados 

questionários a todos os agricultores pertencentes à Feira Agroecológica que acontece todas as quintas-feiras no 

pátio da Matriz do São Pedro e São Paulo. Os impasses da agricultura familiar do município em questão no alcance 

do desenvolvimento sustentável são de responsabilidade coletiva. Assim, tanto o poder público como a ação da 

sociedade civil organizada, e outras instituições que atuam no contexto do desenvolvimento rural precisam 

entender a sustentabilidade como uma proposta transversal e sistêmica que perpassa diferentes elementos 

relacionados aos aspectos social, ambiental e econômico, sem desconsiderar, portanto, as suas inter-relações. 

 

Palavras-chave: Produção agroecológica, Meio Ambiente, Desenvolvimento da Agricultura 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Cultivar a terra é uma das atividades mais antigas desenvolvidas pelos seres humanos. 

O estabelecimento dos primeiros procedimentos utilizados para o cultivo de plantas foi a 

principal causa da sedentarização e ocorreu no Período Neolítico o que permitiu a sua moradia 

fixa em uma dada localidade, embora a coleta e a caça tenham convivido por muito tempo lado 

a lado da agricultura (REIS; ARAÚJO; OLIVEIRA, 2020). 

O desenvolvimento da agricultura, portanto, esteve diretamente associado à formação 

das primeiras civilizações, o que nos ajuda a entender a importância das técnicas e do meio 

técnico no processo de construção das sociedades e seus espaços geográficos. Nesse sentido, 

à medida que essas sociedades modernizaram seus métodos e tecnologias, mais a evolução da 

agricultura conheceu os seus avanços. Originalmente, a prática da agropecuária foi 
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desenvolvida na proximidade de grandes rios, notadamente o Tigre e Eufrates, além do Nilo, 

o Ganges e outros. Não por coincidência, foram nessas localidades que surgiram as primeiras 

grandes civilizações que se teve notícia, pois a prática da agricultura permitiu o 

desenvolvimento do comércio graças à produção de excedentes. Apesar de a agricultura 

moderna ter nascido no século XVIII, a atividade agrícola surge por volta de 10.000 anos a. C., 

passando por uma série de alterações até chegar ao estado em que se encontra hoje. A ocasião 

de seu surgimento, no Período Neolítico, caracterizou o momento em que o homem começa a 

abandonar o nomadismo para um estilo de vida mais sedentário, deixando de coletar e caçar 

seus alimentos para produzi-los, domesticando plantas e animais (MAGALHÃES, 2013). 

Este trabalho propõe-se a fazer um recorte na história da agricultura orgânica no 

município de Mamanguape-PB, ao apresentar os acontecimentos que mudaram 

significativamente os modos de produção agrícola nos séculos XIX e meados do século XX, 

além de promover uma reflexão acerca das consequências da chamada Revolução Verde. 

No município de Mamanguape - PB, o modo de produção orgânica é uma atividade de 

caráter bastante significativo no que se refere ao desenvolvimento econômico e, principalmente, 

a inserção social de diversas famílias residentes em terras agricultáveis na zona rural do 

município. 

A partir do processo inicial de domesticação de plantas, e com a decorrente fixação do 

homem à terra, o aumento populacional gerou uma escassez na oferta de alimentos (Worster, 

2003), pressionando a produção e, possibilitando que inúmeros sistemas surgissem em 

diferentes partes do mundo. Até o aparecimento desses sistemas agrários, sem pousio, do século 

XVII, partindo do sistema de cultivo de derrubada queimada, emergem as sociedades agrárias 

dos Indus, da Mesopotâmia e do Nilo; os sistemas hidráulicos de rizicultura da Ásia; os sistemas 

de agricultura hidráulica na América; os sistemas de cultivo pluvial com alqueive na Europa; 

sistema de cultivo com pousio e de tração pesada (MAZOYER, 2010). 

 

Objetivo geral 

 

Considerando o contexto explanado anteriormente, pretendeu-se por meio desta 

pesquisa analisar a perspectiva de sustentabilidade no desenvolvimento da agricultura familiar 

na perspectiva da agroecologia, considerando indicadores do âmbito social, econômico e 
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ambiental sem desprezar elementos que se encontram intrinsecamente ligados. 

 

Objetivos específicos 

 

Considerando o objetivo geral, definiu-se os seguintes objetivos específicos desta 

pesquisa: 

● Verificar características gerais dos agricultores familiares, considerando, 

principalmente, aspectos do âmbito social, ambiental e econômico; 

● Analisar as principais atividades produtivas, não produtivas e de comercialização dos 

agricultores familiares; 

● Investigar os principais entraves e possibilidades que permeiam a comercialização dos 

produtos agroecológicos no munícipio estudado. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A agricultura orgânica é uma forma ambientalmente sustentável de utilização do solo 

para a produção, de forma a garantir a preservação dos recursos naturais. Possui como 

princípios básicos o respeito à natureza; a diversificação de culturas e o solo como organismo 

vivo. Baseado nessas premissas, a agricultura orgânica tem se desenvolvido a passos largos à 

medida em que a população cada vez mais se conscientiza da importância de consumir 

alimentos saudáveis. 

A produção de alimentos orgânicos vem sofrendo uma forte expansão no Brasil e em 

outros países como os EUA, Japão, Austrália e outros da América do Sul bem como do 

continente Europeu (WILLER; YOSSEF, 2006). Segundo estes mesmos autores, este aumento 

na produção está associado à elevação dos custos da agricultura convencional, degradação do 

meio ambiente e exigência dos consumidores por produtos considerados saudáveis. Segundo 

Karam; Zoldan (2004), este aumento está relacionado com sociedades de maior 

desenvolvimento econômico e social, onde é forte a concentração urbana e a procura por tais 

produtos, também, é maior. 

A elevação da produtividade agrícola requer investimentos e capacitação, bem como 

melhorias de cultivos, sobretudo na agricultura familiar, cuja produção seja acessível para 
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agricultor em qualquer região ou localidade. Além de ser uma fonte segura e sustentável, este 

modo de produção beneficia diversas famílias ora economicamente, ora socialmente, ora a 

saúde da comunidade como um todo. 

Apesar do aumento na procura de produtos orgânicos, ele está restrito a uma pequena 

parte da população, devido seu preço ser mais elevado em relação aos produtos obtidos em 

sistema tradicional, e por vários países terem grande parte de sua população abaixo da linha de 

pobreza (STEFANO et al., 2008). Segundo estes mesmos autores, para que ocorra uma maior 

procura por produtos orgânicos há necessidade de um aumento de renda da população, além da 

conscientização do consumidor sobre os benefícios do alimento orgânico. Ormond et al. (2002) 

relata que está ocorrendo uma elitização em relação ao consumo de produtos orgânicos e, 

consequentemente, uma exclusão dos consumidores de baixo poder aquisitivo. 

O consumidor de alimentos orgânicos como dos demais alimentos, sofre influências de 

vários fatores, onde se podem citar culturais (fator que mais exerce influência sobre o 

comportamento do consumidor), sociais, individuais e psicológicos (motivação, percepção, 

aprendizagem, crenças e atitudes). É estimulado também pelo ambiente externo onde se situa o 

âmbito econômico, tecnológico e político além de estímulos do setor de marketing. (STEFANO 

et al., 2008). 

Segundo Rucinsk; Brandenburg (2000), o consumidor orgânico está consciente das 

incertezas científicas e dos riscos que os agrotóxicos podem causar à saúde humana e percebe 

que os alimentos orgânicos se tornam a melhor prevenção de algumas doenças futuras, como 

as oriundas dos alimentos. Ainda, segundo estes mesmos autores, os consumidores orgânicos 

dão importância a outros valores como o benefício coletivo, tendo um estilo de vida que não 

tem como prioridade o consumismo. 

No Brasil a produção orgânica ocupa 880.000 hectares, o que o torna o segundo maior 

produtor de orgânicos do mundo, sendo que 70 % de sua produção é para o mercado externo 

(PEREIRA et al., 2008; FOLHA, 2009). Entretanto, segundo Darolt (2001), o sistema de 

produção orgânica carece de organização, falta de planejamento de demanda, o que faz com 

que haja restrição da oferta e obstáculo para os produtores. Os produtos orgânicos brasileiros 

comercializados incluem frutas e legumes frescos, nozes e frutas secas, especiarias, ervas, frutas 

e vegetais processados, cacau, óleos vegetais, doces, alimentos processados e sucos a base de 

frutas. Itens não alimentares incluem algodão, óleos essenciais para cosméticos e flores de corte 
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(STEFANO et al., 2008). Segundo Marques et. al. (2010) especialmente nas cidades grandes 

a comercialização de produtos orgânicos tem crescido, mas por outro lado o mesmo não 

acontece com a mesma intensidade nas cidades de menor porte. Esta realidade pode ser 

atribuída à falta de divulgação, principalmente em cidades pequenas como afirma Mesquita 

(2006) ao dizer que um fato interessante, é que não existe propaganda em veículos de 

comunicação como rádio, televisão, e sim somente o tradicional “boca-a boca”. Este aspecto 

pode limitar o consumo de produtos agroecológicos nas feiras, tendo em vista que o sucesso 

destas em grande parte deve-se ao nível de conhecimento e informações detido pelo 

consumidor com relação ao produto orgânico. Vásquez et. al (2008) enfatizam também a 

necessidade de divulgação dos benefícios que o consumo dos produtos derivados da 

agricultura orgânica proporciona à saúde pessoal, da família e para o desenvolvimento 

sustentável. 

No que se refere à agricultura familiar, é pertinente ressaltar que a transição do sistema 

agrícola convencional ainda dominante, para um sistema agrícola ancorado nos conceitos da 

sustentabilidade é bastante complexa, pois o entendimento desse último exige uma visão das 

inter-relações existentes entre os diversos elementos que compõem um sistema de produção 

agrícola. Corroborando com esse entendimento, Hardi e Zdam (2000) diz que a maior 

dificuldade para avaliar a sustentabilidade é o desafio de explorar e analisar um sistema 

holístico, pois não requer apenas uma percepção dos sistemas econômicos, sociais e ecológicos, 

por si só complexos, mas também compreender a interação existente entre eles. Compreender 

o desenvolvimento sustentável no contexto da agricultura familiar exige, pois, que se considere, 

em igual grau de importância, a sua diversidade produtiva, a preservação ambiental e cultural, 

as tecnologias apropriadas, enfim, todos os elementos pertinentes ao bem-estar do ambiente e 

da humanidade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Devido ao objetivo principal desta pesquisa que é estudar o modo de produção orgânica 

da cidade de Mamanguape-PB. A estratégia de pesquisa seguiu o chamado estudo de caso 

qualitativo e a pesquisa de campo pessoal (1) foi feita uma pesquisa de dados secundários em 

livros, relatórios e artigos relacionados ao tema, sendo bases para o diagnóstico sobre a questão 
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de produção orgânica no município de Mamanguape-PB; (2) pesquisa de campo utilizando 

técnicas qualitativas no levantamento das características da produção orgânica junto aos 

produtores com a ferramenta de entrevista padronizada; (3) pesquisa quantitativa por 

amostragem através da aplicação de questionários aos consumidores sobre seu conhecimento 

do tema. 

O trabalho foi dividido em duas etapas. Inicialmente foi realizado um levantamento 

exploratório através da aplicação de questionários contendo perguntas entre abertas e de 

múltipla escolha, junto aos produtores, de seis Comunidades de produção orgânicas que 

fornecem a produção para a Feira Agroecológica que acontece as Quintas-feiras no Pátio da 

Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo na cidade de Mamanguape-PB, para consumidores de 

produtos orgânicos e potenciais consumidores de tais produtos. O questionário era composto 

de informações relacionadas aos aspectos idade, sexo, grau de escolaridade, renda, estado civil, 

área utilizada para a produção orgânica, quais os produtos orgânicos, se se preocupam com a 

sua própria alimentação e a de seus clientes, se ouviu falar e se consome produtos orgânicos, 

entre outras questões. Além destes itens o questionário procurou obter comentários de natureza 

subjetiva e impressões acerca de todo o processo de produção de orgânicos. 

Antecedendo a aplicação dos questionários foi solicitada oficialmente autorização 

prévia dos produtores e somente após é que foi iniciada a aplicação dos questionários. A 

segunda etapa foi o levantamento de dados secundários como pesquisa bibliográfica, pois a 

fundamentação teórica se baseou em material publicado em artigos científicos, livros e internet. 

Já com relação ao objetivo do estudo, a pesquisa se caracteriza como explicativa, pois 

além de buscar dados e analisá-los, busca identificar suas causas “através da interpretação 

possibilitada pelos métodos qualitativos”. Quanto à natureza das fontes utilizadas para a 

abordagem do tema em questão, a pesquisa pode ser considerada como bibliográfica, 

documental e de campo. Para Severino (2007), a pesquisa bibliográfica “é aquela que se realiza 

a partir de registros disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos impressos 

como livros, artigos, teses, etc.”. Já a pesquisa documental utiliza como fonte documentos 

diversos como jornais, fotos, filmes, relatórios, entre outros. Trata-se, portanto, de documentos 

cujos conteúdos presentes em seus textos não tiveram nenhum tipo de análise; em relação à 

pesquisa em campo, é feita quando a coleta dos dados acontece no local onde o fenômeno a ser 

estudado ocorre. 
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A área de pesquisa está localizada na depressão sub litorânea do Estado da Paraíba, na 

mesorregião do litoral norte, na unidade geoambiental dos tabuleiros costeiros. Esta unidade 

acompanha o litoral de todo o Nordeste, apresentando altitude média de 50 a 100 metros.  

O município de Mamanguape está localizado na Mesorregião da Zona da Mata 

Paraibana, mais precisamente na Microrregião do Litoral Norte (Figura 2). Tem como pontos 

limítrofes ao norte, o Estado do Rio Grande do Norte; ao Sul, os municípios de Rio Tinto e 

Capim; ao leste, os municípios de Rio Tinto e Mataraca; ao oeste, os municípios de Jacaraú, 

Curral de Cima, Itapororoca e Capim. Vale salientar que todos os municípios citados eram 

integrados ao município, mas obtiveram sua emancipação política com o passar dos anos. 

 

Figura 1- Localização da cidade de Mamanguape, PB. 

Fonte: AESA (2012) organizado por Pires (2013). 

 

Por se tratar de um trabalho de diagnóstico considerado bastante relevante para a análise 

do desenvolvimento das comunidades rurais daquele município - uma vez que foi construído 

com a participação ativa dos atores locais - é que surge a necessidade de investigar, para melhor 

compreendê-lo como uma ferramenta de análise prévia da realidade local. Assim, torna-se 

relevante um estudo que possibilite a percepção das experiências vivenciadas pelos agricultores 

familiares daquele município, sob a ótica do desenvolvimento sustentável. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos neste estudo estão apresentados em gráficos, sendo comentados 

de acordo com os tópicos principais. 

 

Perfil dos entrevistados 

Quanto a idade dos entrevistados são agricultores familiares na faixa etárias de 34 a 68 

anos, onde eles relataram que iniciaram as atividades ainda criança a partir de 08 -10 anos de 

idade, já acompanhavam os pais na agricultura familiar. 

 

Grau de escolaridade e estado civil 

 

Em relação ao grau de escolaridade 85% são semianalfabetos, 10 % alfabetizados e 

apenas 5% têm o ensino fundamental completo (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Escolaridade dos entrevistados 
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No tocante aos aspectos socioeconômicos dos entrevistados, na delimitação quanto ao 

perfil, no que diz respeito à relação de gênero, predomina o sexo masculino entre os 

entrevistados perfazendo 65% da amostra e o feminino 35%, fato que demonstra que a 

agricultura é ainda uma profissão na qual o número de homens na atividade é predominante, 

coincidindo com os estimativos disponibilizados pelo Ministério do Trabalho (FERRARI, 

2004). 

 

Dimensão Social 

Nível de escolaridade muito baixo, apenas 01 produtora possui o Ensino Médio, no geral 

os produtores são prioritários s da terra. Em relação aas horas de trabalho varia entre 10 e 12 

horas por dia. Quanto a mão de obra utilizada é por componentes da família, apenas 01 

produtores da Comunidade do Mendonça afirmaram que tem 02 contratados temporários, ou 

seja, no período de maio a agosto. Em se tratando do uso da terra é toda produção agroecológica, 

por todas as Comunidades pesquisadas. 

 

Dinâmica Econômica 

 

As atividades produtivas, voltadas à agropecuária, dos agricultores familiares do 

município de Mamanguape apresentam-se de forma bastante diversificadas. Entretanto, a (in) 

disponibilidade de terra, de água e energia para produção, da mão de obra disponível são fatores 

que contribuem para tal diversificação. Em relação à pecuária, foram citadas a criação de 

bovinos, ovinos, caprinos, suínos, aves (galinha, guiné, peru) e peixe (Figura 2). 
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Figura 2 - Criação de Tilápia - Comunidade Areial, Mamanguape-PB 

 
 

Quanto à rentabilidade percebida, apenas 65% dos feirantes disseram ter uma 

rentabilidade ótima, 30% responderam ter uma rentabilidade regular e 5% relatou ter uma 

rentabilidade péssima (Gráfico 2). Os valores oscilam entre R$ 850,00 e 1.200,00. Estes valores 

são bem diferentes quando se compara aos valores encontrados respectivamente por Storch et 

al. (2004) e Vásquez et al. (2008). 

Em relação a comercialização além da Feira das quintas feiras, os mesmos vendem em 

suas próprias terras, como também no mercado ambulante, ou seja, de porta em porta. No 

entanto todos os entrevistados afirmaram que tem muita dificuldade na questão do escoamento 

da produção, devido alta do combustível, dificultando assim a comercialização dos produtos. 
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Gráfico 2 - renda dos entrevistados 

 
 

Problemas tais como políticas públicas que atendam realmente às necessidades 

socioeconômicas e culturais destes agricultores, concentração fundiária, além dos problemas 

internos, como: falta de mão de obra qualificada, ausência de insumos externos, como máquinas 

e assistência técnica são problemas que compõem a realidade do campo brasileiro. 

Dentre as maiores dificuldades estão relacionadas comercialização, ausência de 

assistência técnica por parte dos órgãos municipais e estaduais. 

 

Dimensão Ambiental 

 

Também há o aspecto ambiental explicitado no manejo da produção, são utilizados 

estercos bovinos, estercos de galinhas e restos das próprias hortaliças, apesar deste não ser o 

aspecto primordial quanto a escolha por produtos orgânicos por parte do consumidor 

(TREVIZAN; CASEMIRO, 2009). 

No que diz respeito a produzir de forma agroecológica, 85, % responderam que 

produzem dessa forma devido a um menor custo de produção e a venda direta dos produtos, 

65% estão relacionados com o melhor preço e com a preservação do meio ambiente. No 

tocante aos usos alternativos de controle biológico, em todas as comunidades eles utilizam o 

5% 

30% 

65% 

Rentabilidade 
ótima 

Rentabilidade 
regular 

Rentabilidade 
péssima 

964 



 
 

 

Nim, haja vista que após uma capacitação pelo SEBRAE-PB é bastante eficiente no controle 

das pragas nas hortaliças, utilizam também o cravo de defunto como repelente nas hortaliças 

de coentro e alface. 

Em relação as pragas e insetos foram citados algumas das principais pragas das 

hortaliças folhosas são o pulgão (Dactynotus sonchi), mosca branca (Bemisia tabaci), tripes 

(Thrips sp. e Frankliniella sp.), ácaro rajado (Tetranychus urticae), traça-das-crucíferas (Plutella 

xylostella) e as cochonilhas. 

A participação da área explorada com cultivo orgânico em relação à área total por 

estabelecimento possui propriedade com produção mínima de 2 ha destinada para horticultura 

e fruticultura e produção máxima de até 4 há destinada à atividade produtiva da tilapia na 

Comunidade do Areial, em relação as demais Comunidades Jangada, Itapecirica, são 

produzidos cana de açúcar para caldo de cana que são vendidos nas Feiras do Sábado e do 

Domingo e Gurguri, produzem apenas hortaliças e frutas regionais, acerola, maracujá, dentre 

as hortaliças podemos destacar o Coentro, o Couve, Tomate, Pimentão Cebolinha, Alface, etc. 

 

Figura 3 - cultivos agroecológicos comunidade Areial.        Figura 4- cultivos agroecológicos comunidade 

de Itapecirica. 

Fonte: Pesquisa de campo (2021). 
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Figura 5 – cultivos agroecológicos da comunidade de 

Gurguri. 

 

Figura 6 - Comunidade de Jangada 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2021). 

 

Em relação a irrigação é por aspersão em 05 Comunidades, apenas na Comunidade do 

Gurguri é feita através de gotejamento. Em se tratando da utilização de agrotóxicos todos os 

entrevistados afirmaram que não utilizam, que a população pode consumir sem problemas, que 

dentro da perspectiva deles é oferecer produtos de qualidade para os consumidores. 

Quanto a verificação da presença de insetos, os produtores de 05 Comunidades 

afirmaram que podem detectar a olho nu, apenas 01 da Comunidade do Jangada relatou que 

utiliza armadilhas. 

A feira agroecológica do município de Mamanguape-PB ainda pose ser considerada 

pequena com possuindo apenas 12 bancas para venda de seus produtos e aproximadamente 350 

consumidores por dia, tendo periodicidade semanal, sendo realizada as quintas feiras (Figuras 

7 - 8). 

Tomando como referência a área total dos estabelecimentos dos feirantes selecionados 

para a pesquisa, esse grupo era formado por micro, e pequenos produtores rurais, com área total 

máxima de 10 hectares e mínima de 2 hectares. Dos comerciantes presentes na feira, todos os 

comerciantes se declararam agricultores, produtores e comerciantes. 
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Figura 7 - Feira Agroecológica entrevistas 

feirantes da comunidade de Mendonça. 
 

 

Figura 8 - Feira Agroecológica entrevistas 

feirantes da comunidade de Janganda. 
 

 
 

Para os oito agricultores que declararam estar produzindo e desenvolvendo as atividades 

produtivas de horticultura, fruticultura, avicultura, suinocultura, pecuária de leite e apicultura, 

em termos de composição de renda se identificou que a maioria identifica a rentabilidade como 

regular em relação à venda dos produtos orgânicos. 

Quanto às dificuldades encontradas pelas famílias rurais na comercialização dos seus 

produtos, foram citadas, entre outras: a falta de água durante alguns meses do ano, 

irregularidade na produção, ausência de assistência técnica, pouca diversidade dos produtos, 

falta de valorização por parte dos consumidores dos produtos da agricultura familiar, 

dificuldade em participar das feiras e de produzir de forma orgânica ou agroecológica. 

Foi possível observar que existe fluxo significativo de consumidores que vão à feira 

semanalmente. Em média os feirantes atendem por semana 65,5 % clientes. Apesar de ser 

pequeno o número quando comparado com as feiras convencionais, os feirantes afirmam que 

é uma quantidade significativa por se tratar de uma feira com produtos específicos. Entre os 

feirantes podemos observar que não possuem certificação de sua produção. 

Por se tratar de propriedades pequenas e de mão-de-obra familiar, em média a 

quantidade de pessoas que trabalha na produção de orgânicos é de 5,8 pessoas. Haja vista que 

se trata de uma média baixa, uma vez que, como já dito, se trata propriedades pequenas de 

produção familiar, mesmo sendo superior à média de pessoas que trabalham na agricultura 

orgânica. 

As diferentes formas de organização dos agricultores, quando criadas pelos próprios 
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agricultores, funcionam como uma ferramenta para auxiliá-los com os atores do meio externo 

(BERTHOME; MERCOIRET, 1999) 

Entre os todos os feirantes entrevistados apenas dois afirmou que não pertence a 

nenhuma forma organização. Com essa organização é possível proporcionar a inserção desses 

produtores no mercado e assim torná-los mais competitivos. 

Já, entre os feirantes que participam de alguma forma de organização, todos são 

associados da APJ (Associação dos Produtores do Jangada). Alguns, no entanto, participam de 

outras organizações como a FAPEMA. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi acima elencado, foi possível constatar que a produção e 

comercialização de alimentos na feira agroecológica no município de Mamanguape-PB vem 

assegurar diversos benefícios a sociedade, uma vez que, por um lado existe a possibilidade de 

comercializar o produto diretamente ao consumidor, sem que haja um superfaturamento no 

preço do produto, e de outro a certeza de que esses produtos estão livres de agrotóxicos e 

fertilizantes químicos. 

Enfim, a feira agroecológica do município de Mamanguape-PB, apresenta-se como uma 

oportunidade de geração de renda para as famílias envolvidas, especialmente pelo fato de a 

população pesquisada são em sua maioria oriunda de áreas rurais. No entanto, é essencial que 

sejam fortalecidas políticas públicas que apoiem e garantam a comercialização dos produtos na 

região para fortalecerem a atividade, para que assim seja elevada a qualidade de vida dos 

produtores rurais e consequentemente a população que consome os produtos agroecológicos. 
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Resumo 

A proposta deste relato é apresentar a experiência do processo de construção da transição agroecológica do espaço 

Agroecovida, localizado na comunidade Rural do Vale do Bonfim, Petrópolis-RJ. Essa iniciativa tem como base 

os saberes e experiências locais dos/as agricultores/as da comunidade, viabilizando economicamente e na prática 

de manejo a produção de alimentos, o fortalecimento desses conhecimentos e diálogo com outras experiências 

agroecológicas, formando uma rede de vivências. Em tempo de pandemia da COVID-19, fazem-se necessárias 

iniciativas agroecológicas que possam construir processos educativos não formais de resistência, divulgação e 

aplicação dos princípios da Agroecologia, que envolvem os saberes das comunidades tradicionais do campo, 

conhecimentos científicos, políticos e movimentos sociais na luta por soberania alimentar. Diante do cenário 

político, que tem contribuído para o aumento da insegurança alimentar, é relevante divulgar ações que possam ser 

replicadas de forma simples em pequenos espaços nas áreas rurais (agricultores familiares) como também nas 

áreas urbanas (hortas comunitárias e quintais), incentivando coletivos a construírem espaços de convivência, 

plantios e trocas de experiências.  

Palavras-Chave: transição agroecológica; Agroecologia; saberes; experiências.  

 

 
Resumen 

La propuesta de este relato es presentar la experiencia del proceso de construcción de la transición agroecológica 

del espacio Agroecovida, localizado en la comunidad rural do Vale do Bonfim, Petrópolis-RJ, Brasil. Esta 

iniciativa tiene como base los saberes y experiencias locales de los/as agricultores/as de la comunidad, viabilizando 

económicamente y en la práctica de manejo la producción de alimentos, el fortalecimiento de esos conocimientos 

y diálogo con otras experiencias agroecológicas, formando una red de vivencias. En tiempos de pandemia de 

COVID-19, se hacen necesarias iniciativas agroecológicas que puedan construir procesos educativos no formales 

de resistencia, divulgación y aplicación de los principios de la Agroecología, que involucran los saberes de las 

comunidades tradicionales del campo, conocimientos científicos, políticos y movimentos sociales en la lucha por 

la soberanía alimentaria. Frente al escenario político, que ha contribuido al aumento de la inseguridad alimentaria, 

es relevante divulgar acciones que puedan ser replicadas de forma simple en pequeños espacios en las áreas rurales 

(agricultores familiares) como también en las áreas urbanas (huertas comunitarias y quintales) incentivando a 

colectivos a construir espacios de convivencia, plantaciones e intercambios de experiencias. 

 

Palabras Clave: transición agroecológica; Agroecología; saberes; experiencias. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

CONTEXTO:  

Esta experiência tem como contribuição demonstrar a possibilidade e a viabilidade da 

construção de espaços de transição agroecológica, utilizando práticas agrícolas locais, como 

também o fortalecimento de saberes e de experiências dos/as agricultores/as, visando o cultivo 

e o compartilhamento de alimentos em tempos de pandemia da COVID-19, podendo este 

experimento cooperar para a difusão da Agroecologia na comunidade rural do Bonfim e nas 

demais localidades. Como afirma Ana Primavesi, a “Agroecologia depende muito da sabedoria 

de cada agricultor desenvolvida a partir de suas experiências e observações locais” 

(PRIMAVESI, 2008, p. 09).    

A localidade onde ocorre essa iniciativa é a comunidade rural do Vale do Bonfim, em 

Petrópolis-RJ. Os objetivos estão relacionados ao fortalecimento dos saberes e experiências dos 

agricultores/as da comunidade; implementação dos plantios de hortaliças, plantas medicinais, 

temperos, tubérculos, raízes e grãos; planejamento de consórcios diversos para o aumento da 

biodiversidade local de plantas e animais como também o compartilhamento com valor justo 

dos alimentos com um grupo de parceiros/apoiadores. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:  

Para a construção do espaço Agroecovida, foram utilizados processos metodológicos 

relacionados à Educação Popular, que trazem a importância dos saberes e experiências de cada 

indivíduo que compõe um coletivo comunitário – “não há saber mais ou saber menos, há saberes 

diferentes” (FREIRE, 1987, p. 68). Nesse sentido, todas as experiências acumuladas pelos mais 

antigos da comunidade podem contribuir para uma mudança da forma de produzir alimentos, 

já que no passado eles utilizavam práticas mais sustentáveis de cultivos.  

As vivências em intercâmbios com experiências agroecológicas foram de grande 

importância para o planejamento com base agroecológica. Buscou-se utilizar um enfoque 

qualitativo que busca observar a partir dos processos que são construídos para pensar e 

sistematizar os resultados. A escolha por esses métodos partiu das experiências que foram sendo 

construídas no decorrer do tempo de transição agroecológica, que iniciou em 2008.    
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O Agroecovida é um espaço de práticas agroecológicas que tem como proposta a 

produção de alimentos com base nos princípios da Agroecologia Camponesa, que unem saberes 

ancestrais de cultivos, regeneração natural do solo, aumento da biodiversidade de plantas e 

animais e o cuidado com os recursos hídricos. Esse processo de transição Agroecológica foi se 

consolidando por etapas desde 2008, e aos poucos foi deixando de utilizar os agrotóxicos 

(como, por exemplo, os herbicidas Roundup e Gramoxone, os inseticidas Decis, Tamaron e 

Folidol e o fungicida Manzate) e os fertilizantes sintéticos NPK (nitrogênio, fósforo e potássio), 

dando lugar a inúmeras formas mais ecológicas e integrativas de produção de alimentos.  

Todos esses aprendizados ocorreram a partir de intercâmbios, trocas de saberes e de 

experiências com instituições e agricultores(as) no Brasil e em outros países da América Latina: 

Centro Ecológico, Dom Pedro de Alcântara-RS, em 2008; Centro de Tecnologias Alternativas 

e Populares, Passo Fundo-RS, em 2009; Ecobarrial, Chile, em 2011; Centro de Desarrollo 

Agropecuario, Perú, em 2014; Aldeia de Ivitipora-Kawsay, Bolívia, em 2016 (“Kawsay” 

significa “vida” na língua quíchua); Intercâmbio de Gênero e Agroecologia - Ecovila 

Comunidad del Sur, Uruguai, em 2018; e Serraniagua, Colômbia, em 2019.  

A partir de janeiro de 2020, os cultivos no Espaço Agroecovida foram ampliados, já que 

os aprendizados nesses doze anos nos deram segurança para continuarmos a transição 

Agroecológica. As premissas que norteiam essa iniciativa são: a construção de múltiplos 

aprendizados, que unam produção de alimentos – saberes ancestrais – relação de cuidado com 

a Mãe Terra; integração de todos os seres que compõem o agroecossistema para o alcance de 

um equilíbrio harmonioso, sendo esta cooperação o ponto central para encontrarmos o bem-

estar do corpo e da alma; compartilhamento da produção para um grupo de apoiadores com um 

valor de contribuição voluntária, buscando parcerias para ampliar e disseminar a produção 

Agroecológica que visa uma diversificação de alimentos locais, valor justo e fortalecimento das 

pequenas iniciativas de produção de alimentos.   

Nesse primeiro ciclo, as ações efetuadas seguiram uma organização a partir das 

demandas que o espaço apresentava. De início, os plantios tiveram o destaque em todas as 

etapas, seja no manejo do solo, organização dos limites do terreno, produção de mudas, 

organização da matéria orgânica, e multiplicação das culturas que já haviam no local. Após dois 

meses (em abril de 2020), teve início o compartilhamento dos alimentos que o espaço já vinha 
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cultivando em forma de cestas com um número de itens disponíveis, sendo a proposta de 

contribuição voluntária por parte dos parceiros consumidores.  

A logomarca e a página do Instagram foram confeccionadas em abril de 2020, para que 

todas as experiências fossem registradas e compartilhadas. Também foram construídos 

informativos mensais em formato digital com breves descrições, fotos e reflexões sobre os 

processos no espaço. Outras atividades foram desenvolvidas, como: a participação em rodas de 

conversas, ciclos de formação, palestras com temas relacionados à produção de alimentos 

agroecológicos em tempos de pandemia; elaboração de propostas para implementar iniciativas 

coletivas e políticas públicas em relação a soberania alimentar; construção de vídeos narrando 

os processos agroecológicos para programas de TVs e para a plataforma do YouTube; e dois 

vídeos contando as experiências em Agroecologia aqui na comunidade do Bonfim, sendo um 

para o Projeto Construindo Caminhos, intitulado “Encontro de arte e educação ambiental”, e 

um segundo para o projeto Contando a História do Agroecovida, ambos apoiados pela Lei Aldir 

Blanc nº 14.017/2020 através da Secretaria Municipal de Cultura de Petrópolis-RJ.  

Por conta da pandemia, o espaço não pôde realizar oficinas e encontros com os/as 

agricultores/as da comunidade e receber pesquisadores e visitantes de outras áreas. Apenas 

algumas pessoas que visitaram a comunidade como turistas vieram ao espaço para conhecer e 

levar alguns alimentos. Foram 35 espécies/variedades cultivadas nesse período: alface (crespa, 

americana, roxa e lisa), chicória, rúcula, couve (manteiga, roxa e geórgia), brócolis, repolho, 

salsa, cebolinha, espinafre, mostarda, chicarola, couve china, alho poró, cebola, cenoura, 

beterraba, coentro, milho verde, batata doce (roxa, branca e rosa), sálvia, manjericão, louro, 

capim limão, alecrim, orégano, flores de capuchinha, gengibre, cúrcuma, banana (prata, d’água 

e nanica), limão, laranja, abobrinha (caceta) e peixinho da horta. A maioria dos cultivares 

apresentaram um bom desenvolvimento e não tiveram grandes problemas com ataques de 

insetos ou doenças. Tudo que surgia de anormal indicava algo que não estava em equilíbrio, 

sendo resolvido com as observações e aplicações de homeopatia e manejo. A questão dos 

insumos foi outro ponto desafiador, tendo sido utilizadas misturas de torta de mamona, farinha 

de ossos, húmus de minhoca, cinzas e outros, como a cobertura dos canteiros com matéria seca.  

Com todas essas experiências, foi possível trazer da memória para a prática essas 

relações de cultivos, como também o preparo de comidas que não são comuns de serem 

encontradas na comunidade. Portanto, a Agroecologia apresenta possibilidade de diálogos entre 
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tantos saberes que compõem as comunidades rurais, nos convidando para uma abordagem 

coletiva dos conhecimentos agrícolas, expressões e manifestações culturais, gastronômicas, e 

socioambientais que estão entrelaçadas como uma grande teia de múltiplas experiências.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mandala de hortaliças no centro do espaço Agroecovida.                                                                            

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Podemos pensar o espaço Agroecovida como um lugar de resistência, de fortalecimento 

da Agroecologia e de educação popular, que reflete e aplica os saberes que herdamos dos nossos 

ancestrais, que construíram a comunidade. Porém, há desafios que precisam de uma atenção 

específica, como mobilização dos/as agricultores/as, manter a fertilidade do solo, os consórcios 

para cada ciclo de solstício, a produção de sementes locais, trabalhos coletivos (mutirões) e a 

sistematização e multiplicação dessas experiências com contribuição para a comunidade e 

demais grupos rurais, urbanos e peri-urbanos.  
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Resumo 

A batata-doce (Ipomoea batatas L.) é uma hortaliça que integra a família Convolvulaceae em que apresenta uma 

expressiva diversidade genética. A cultura possui importância socioeconômica servindo como alimento básico para 

as populações carentes de todo o mundo. Neste contexto o presente trabalho teve como objetivo coletar 38 

genótipos de batata-doce junto a produtores rurais da região sul do estado do Espírito Santo para a construção de 

um banco de germoplasma do IFES, e com isso quantificar sua diversidade genética através de descritores 

morfológicos e bromatológicos referentes às raízes. Na análise estatística utilizou-se a distância de Gower junto ao 

agrupamento UPGMA para elaborar o dendrograma dissimilaridade genética, que indicou a formação de sete 

grupos. As caracterizações foram eficientes para mensurar a variabilidade genética entre genótipos de batata-doce, 

além de proporcionarem informações que demonstram as potencialidades atribuídas a cada genótipo. Constatou- 

se também que os agricultores familiares são guardiões de uma grande variabilidade da cultura. 

Palavras-Chave: Agricultura familiar; Ipomoea batatas; Germoplasma; Espírito Santo. 

 
Resumen 

La papa dulce (Ipomoeaatoes L.) es una hortaliza que pertenece a la familia Convolvulaceae y tiene una expresiva 

diversidad genética. La cultura tiene una importancia socioeconómica, ya que sirve como alimento básico para las 

poblaciones necesitadas de todo el mundo. En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo recolectar 38 

genotipos de camote de productores rurales de la región sur del estado de Espírito Santo para la construcción de 

un banco de germoplasma de IFES, y así cuantificar su diversidad genética a través de descriptores morfológicos 

y bromatológicos referidos a las raíces. En el análisis estadístico se utilizó la distancia de Gower con el 

agrupamiento UPGMA para elaborar el dendrograma de disimilitud genética, que indicó la formación de siete 

grupos. Las caracterizaciones fueron eficientes para medir la variabilidad genética entre genotipos de camote, 

además de brindar información que demuestre el potencial atribuido a cada genotipo. También se encontró que los 

agricultores familiares son guardianes de una gran variabilidad cultural. 

Palabras Clave: Agricultura familiar; Ipomoea batatas; Germoplasma; Espírito Santo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A batata-doce (Ipomoea batatas L.) é uma hortaliça tuberosa que possui expressiva 

importância socioeconômica, pois além de ser cultivado principalmente por pequenos 

produtores, é amplamente consumida como alimento básico por populações carentes em todo o 

mundo  (CÂMARA et al.,  2017;  DARON et al.,  2019;  DE ANDRADE et al.,  2017). 

Justamente por ser um alimento altamente nutritivo e barato (VARGAS et al., 2018) 

desempenhando um papel fundamental na segurança alimentar, principalmente em países 

pobres (WADL et al., 2018). Além disso, é uma cultura amplamente empregada na agricultura 

de subsistência e que está associada a um maior dinamismo de cultivos para a agricultura 

familiar (MINEMBA et al., 2020). 

A hortaliça é uma planta dicotiledônea pertencente à família Convolvulaceae e a ordem 

Solanales (AL-MOHANNA et al., 2019). A cultura é amplamente cultivada em razão de certas 

características como: rusticidade, alta tolerância ao estresse hídrico, grande resistência a 

doenças, desenvolve-se em solos pobres e possuí baixo custo de produção (DONATO et al., 

2020; MOULIN et al., 2014). A batata-doce possui como centro de origem a região entre o Sul 

do México e o Norte da Venezuela (FENG et al., 2019). É a sexta cultura alimentar mais 

importante para a humanidade, tendo uma produção estimada de 100 milhões de toneladas no 

ano de 2016, sendo a China o maior produtor (MINEMBA et al., 2020). No cenário nacional a 

produção de batata-doce correspondeu por aproximadamente 500 mil toneladas no ano de 2013, 

sendo a quarta hortaliça mais consumida do Brasil (VARGAS et al., 2018; VIZZOTTO et al., 

2018). 

O tubérculo da batata-doce é rico em carboidrato, em especial amido, apresentando 

também proteínas; vitaminas A, C e do complexo B; fibras; compostos bioativos como 

carotenoides (β-caroteno) e antocianinas; minerais como ferro e potássio; além de um baixo teor 

de lipídeos (DRAPAL et al., 2019; LAI et al., 2020; WADL et al., 2018). O consumo de batata-

doce auxilia no combate de diabetes, hipertensão, , anemia, obesidade, hiperuricemia e até 

mesmo certos tipos de cânceres, além de desenvolver ação anti-inflamatória e antioxidante 

(DAS et al., 2019; DOS SANTOS et al., 2019; YANG et al., 2019). 

A diminuição do consumo de batata-doce ao longo dos anos a nível nacional aliado ao 

intenso êxodo rural, desestimula os produtores a cultivarem variedades locais, 
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consequentemente gera perdas relevantes de diversidade genética da cultura (MOULIN et al., 

2012). Além do mais, outro fator que contribui para a redução significativa da diversidade 

genética é a reprodução da cultura, que ocorre por propagação assexuada, não permitindo a 

troca gênica (DRAPAL et al., 2019). 

Os bancos de germoplasma proporcionam uma fonte de recursos genéticos 

significativos, o que por sua vez fornece um maior conjunto de acessos com características 

disponíveis sobre a espécie, certos acessos que possuem características desejáveis, como por 

exemplo maior tolerância ao estresse hídrico ou maior resistência a doenças, podem ser 

selecionados para serem cultivados pelos produtores (FERNANDES et al., 2018). Desta forma 

a conservação do germoplasma de Ipomoea batatas é de extrema importância para a 

conservação da espécie (MOULIN et al., 2014). A caracterização de um banco ativo de 

germoplasma (BAG) gera informações relevantes sobre o potencial uso de certos acessos em 

função de suas características (FERNANDES et al., 2018). 

Em razão disto, o presente trabalho teve como objetivo estruturar um banco ativo de 

germoplasma de batata-doce com 38 acessos provenientes da região sul do estado do Espírito 

Santo e avaliar a diversidade genética com base em descritores morfológicos e bromatológicos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi dividido em três estágios: a primeira foi a coleta dos acessos, a segunda 

foi a condução do experimento em campo e a terceira foi a realização das avaliações 

bromatológicas e morfológicas. A princípio foi realizado a coleta de 38 acessos de batata-doce 

oriundos da região Sul do estado do Espírito Santo, mais especificamente de 4 municípios: 

Alegre, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul e Muniz Freire. Grande parte dos acessos foram 

obtidos em propriedades rurais, porém foram adquiridos também em mercados urbanos e no 

próprio IFES Campus de Alegre. 

A condução do experimento ocorreu no setor de Agroecologia do IFES Campus de 

Alegre, em que a área experimental foi preparada aproximadamente duas semanas antes do 

plantio por meio de aração, gradagem e a construção de leirões com aproximadamente 30 cm 

de altura. O plantio foi realizado por meio das ramas coletadas, onde foram selecionadas seis 

ramas por acesso tendo em torno de 20 a 25 cm de comprimento cada. Utilizou-se no 
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experimento o delineamento em blocos casualizados (DBC) com 6 repetições e um 

espaçamento de 1 m entre fileiras por 0,5 m entre plantas. 

 

Tabela 1: Origem dos 38 acessos de batata-doce do Banco Ativo de Germoplasma do IFES Campus de 

Alegre. 

Aces
so 

Fonte da Coleta Município Localização 

IFES
01 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º52'51''S 
41º32'24''O 

IFES
02 

Mercado Alegre 20º46'03''S 
41º31'57''O 

IFES
03 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º52'51''S 
41º32'24''O 

IFES
04 

Terreno 
Cultivado 

Jerônimo 
Monteiro 

20º51'47''S 
41º22'39''O 

IFES
05 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º52'50''S 
41º30'55''O 

IFES
06 

Terreno 
Cultivado 

Mimoso do Sul 20º55'05''S 
41º31'58''O 

IFES
07 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º52'45''S 
41º30'50''O 

IFES
09 

Terreno 
Cultivado 

Mimoso do Sul 20º55'05''S 
41º31'58''O 

IFES
10 

Instituição Alegre 20º45'46''S 
41º27'29''O 

IFES
11 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º52'43''S 
41º31'06''O 

IFES
12 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º52'51''S 
41º32'24''O 

IFES
13 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º52'51''S 
41º32'24''O 

IFES
14 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º52'44''S 
41º30'52''O 

IFES
15 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º52'51''S 
41º32'24''O 

IFES
16 

Terreno 
Cultivado 

Mimoso do Sul 20º55'05''S 
41º31'58''O 

IFES
17 

Mercado Alegre 20º46'03''S 
41º31'57''O 

IFES
18 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º52'50''S 
41º30'55''O 
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IFES
19 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º52'45''S 
41º30'50''O 

IFES
20 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º52'43''S 
41º31'06''O 

IFES
21 

Instituição Alegre 20º45'46''S 
41º27'29''O 

IFES
22 

Instituição Alegre 20º45'24''S 
41º27'15''O 

IFES
23 

Terreno 
Cultivado 

Jerônimo 
Monteiro 

20º47'36''S 
41º24'27''O 

IFES
24 

Terreno 
Cultivado 

Jerônimo 
Monteiro 

20º45'13''S 
41º23'19''O 

IFES
25 

Terreno 
Cultivado 

Jerônimo 
Monteiro 

20º46'59''S 
41º23'23''O 

IFES
26 

Instituição Alegre 20º45'57''S 
41º27'18''O 

IFES
27 

Instituição Alegre 20º45'46''S 
41º27'29''O 

IFES
28 

Mercado Jerônimo 
Monteiro 

20º47'24''S 
41º23'51''O 

IFES
29 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º45'26''S 
41º27'37''O 

IFES
30 

Terreno 
Cultivado 

Muniz Freire 20º31'57''S 
41º24'52''O 

IFES
31 

Terreno 
Cultivado 

Jerônimo 
Monteiro 

20º45'01''S 
41º24'44''O 

IFES
32 

Terreno 
Cultivado 

Jerônimo 
Monteiro 

20º47'07''S 
41º23'25''O 

IFES
33 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º45'46''S 
41º27'45''O 

IFES
34 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º45'33''S 
41º27'34''O 

IFES
35 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º46'05''S 
41º26'13''O 

IFES
36 

Terreno 
Cultivado 

Jerônimo 
Monteiro 

20º47'40''S 
41º23'53''O 

IFES
37 

Terreno 
Cultivado 

Jerônimo 
Monteiro 

20º47'38''S 
41º23'52''O 

IFES
38 

Terreno 
Cultivado 

Jerônimo 
Monteiro 

20º47'47''S 
41º24'11''O 

IFES
39 

Terreno 
Cultivado 

Jerônimo 
Monteiro 

20º43'05''S 
41º23'38''O 
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IFES
40 

Terreno 
Cultivado 

Alegre 20º45'54''S 
41º26'49''O 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

Foram avaliadas dez variáveis no total, sendo oito quantitativas e duas qualitativas, 

sendo analisadas 5 meses após o plantio. A caracterização bromatológica ocorreu no 

Laboratório de Química Aplicada do IFES Campus de Alegre, onde foram avaliadas cinco 

variáveis quantitativas: Sólidos Solúveis Totais (SST), pH, Umidade (UM), Teor de Cinzas 

(TC) e Acidez Total Titulável (ATT). Já a caracterização morfológica dos tubérculos foram 

realizadas no próprio setor de Agroecologia, onde se avaliou 3 variáveis quantitativas: Peso da 

Raiz (PR) mensurada em kg, Comprimento da Raiz (CR) e Diâmetro da Raiz (DR) expressos 

em cm; e duas variáveis qualitativas: Cor da Casca e Cor da Polpa. 

Todas as avaliações morfológicas seguiram as recomendações do Bioversity 

International (IPGRI, 1995). A variável peso da raiz foi mensurada com auxílio de uma balança 

digital 15 kg da marca Toledo modelo Prix, para o comprimento da raiz utilizou-se uma régua 

e para o diâmetro da raiz usou-se um paquímetro digital. Seguindo os descritores propostos pelo 

Bioversity International, a característica cor da casca poderia variar entre: branca, creme, 

amarela, laranja, marrom alaranjado, rosa, vermelha, vermelha arroxeada e roxa escura. 

Enquanto a cor da polpa poderia variar entre: branca, creme, creme escura, amarelo pálida, 

amarelo escuro, laranja pálida, laranja intermediária, laranja escura e roxa escura. 

Para as variáveis sólidos solúveis totais, pH e acidez total titulável foi necessário extrair 

o líquido do tubérculo, para isso as amostras de batata-doce eram previamente lavadas com 

água destilada, cortadas em fatias, trituradas no liquidificador e final extraídas com o auxílio de 

um espremedor. A análise de sólidos solúveis totais foram determinador por meio do uso de 

um refratômetro portátil, com os valores expressos em ºBrix. Para a mensuração do pH utilizou- 

se o pHmetro digital de bancada da marca MS TECNOPON, que era inserido em uma solução 

de 1 mL de líquido extraído da amostra em 20 mL de água destilada. 

Para determinar acidez total titulável utilizou-se NaOH (Hidróxido de Sódio) a 0,01 de 

normalidade, esse composto era inserido na solução diluída mencionada anteriormente até o pH 

atingir 8,2. Após esse procedimento o volume em mL de NaOH foi convertido em porcentagem 

de ácido cítrico. A fim de avaliar a umidade, as amostras eram colocadas em uma estuda a 

105ºC por 24 horas. Já para determinar o teor de cinzas, as amostras foram submetidas a uma 

temperatura de 550ºC por 5 horas no interior de um forno mufla. Todas as avaliações físico-
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químicas seguiram as recomendações propostas pelo Instituto Adolfo Lutz (INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ, 2008). 

Os dados foram processados com o auxílio do software Genes (CRUZ, 2016). Na análise 

multivariada houve o emprego da distância de Gower e no agrupamento dos acessos utilizou- 

se o método Unweighted Paired Group Method using Arithmetic averages (UPGMA). A partir 

do emprego desses métodos houve a formação do dendrograma de dissimilaridade genética 

entre os acessos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No dendrograma de dissimilaridade genética, em razão de sua topologia, o corte foi 

realizado no ponto de 54% de dissimilaridade entre os acessos, o que originou a formação de 7 

grupos. Todas as características estudadas foram significativas, o que evidencia a alta 

variabilidade mantida pelos agricultores familiares em suas propriedades. 

 

 
Figura 1: Dendrograma de Dissimilaridade Genética entre 38 acessos de Ipomoea batatas presentes no BAG do 

IFES Campus de Alegre com base em característica morfológicas e bromatológicas. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 
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O grupo I reuniu o maior número de acessos, 19 no total, composto pelos acessos 

IFES33, IFES35, IFES37, IFES29, IFES32, IFES24, IFES26, IFES20, IFES21, IFES40, 

IFES15, IFES25, IFES4, IFES38, IFES16,  IFES6, IFES18, IFES13 e IFES9, onde observou-

se a predominância da coloração vermelha arroxeada e branca, nas cascas e nas polpas dos 

tubérculos, respectivamente. Esse grupo ainda demonstrou os menores valores para 

comprimento da raiz (15,48 cm) e valores medianos para todas as variáveis físico-químicas. 

O grupo II reuniu IFES31, IFES34, IFES14, IFES19, IFES22 e IFES23, em que 

apresentaram os maiores valores de sólidos solúveis totais (7,62ºBrix) e valores elevados de 

acidez total titulável (0,34%) e comprimento da raiz (21,06 cm). Esses acessos de batata-doce 

são mais recomendados para o consumo humano em razão do seu sabor mais adocicado, já que 

a maior concentração de sólidos solúveis totais proporciona uma maior doçura do tubérculo 

(GEMENET et al., 2020). O valor de acidez total titulável deste grupo foi maior que a média 

de 0,14% descrita por VIZZOTTO et al. (2017) em suas avaliações de características físico- 

químicas de doze genótipos de batata-doce. GOUVEIA et al. (2014) em seus estudos 

relacionados à qualidade de raízes de batata-doce em função da adubação nitrogenada e 

conservação obteve 6,62ºBrix para a característica sólidos solúveis totais, valor relativamente 

menor do que a demonstrada no grupo II. 

O grupo III foi constituído apenas pelo acesso IFES39, que se destacou pela tonalidade 

laranja da casca e da polpa do tubérculo, o que significa uma maior concentração de β-caroteno, 

que é um composto precursor da vitamina A, além de sua atuação como antioxidante 

(GEMENET et al., 2020). Este acesso ainda apresentou o menor pH (6,28) observado do estudo. 

CORRÊA et al. (2016) em sua avaliação da qualidade das raízes de batata-doce em função de 

duas cultivares e três períodos de armazenamento demonstrou um valor de pH médio de 6,48; 

valor relativamente superior ao observado no grupo III. 

O grupo IV agrupou os acessos IFES7, IFES11, IFES1, IFES10, IFES36, IFES17, 

IFES5 e IFES12, em que houve predominância da coloração creme das cascas das raízes, o 

mais alto pH observado (6,56), um dos menores valores para acidez total titulável (0,23%) e 

peso médio de 0,807 kg. Esses acessos apresentam-se como uma alternativa interessante para a 

comercialização, já que menores valores de acidez titulável representam uma menor 

fermentação por parte do produto, o que reflete em um maior tempo de prateleira (PIMENTA; 
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CARVALHO; VILELA, 2000). Além de batatas-doces com peso entre 0,150 a 0,800 kg serem 

ideais para o consumo humano (QUEIROGA et al., 2007). 

O grupo V foi composto pelos acessos IFES2 e IFES28, em que apresentaram os 

menores valores para as variáveis sólidos solúveis totais (5,72ºBrix), acidez total titulável 

(0,22%) e teor de cinzas (1,00%), além dos maiores valores de umidade (78,55%). O teor de 

umidade está diretamente relacionada com a conservação da raiz, principalmente no que se 

refere ao armazenamento (CORREA; CASTILLO; MARTELO, 2018). Neste caso os acessos 

desse grupo não são ideais para o comércio em razão do baixo teor de sólidos solúveis e alta 

umidade. A média do teor de cinzas deste grupo foi ligeiramente maior que a média de 0,86% 

relatada por IHEAGWARA; CHIBUZO e IBEABUCHI (2019) em seus estudos relacionados 

ao efeito das seções de tubérculos e das condições de processamento nas propriedades físico-

químicas da farinha de batata-doce. 

O grupo VI constituiu-se somente pelo acesso IFES30, em que demonstrou os maiores 

valores para teor de cinzas (2,05%), peso da raiz (1,86 kg) e diâmetro da raiz (14,40 cm), além 

de um comprimento da raiz consideravelmente grande (21,25 cm). Esse acesso possui uma 

concentração de nutrientes maior do que os demais acessos, principalmente no que se refere a 

parte mineral, já que o teor de cinzas representa um valor aproximado do percentual de 

substâncias inorgânicas, como minerais, presentes na amostra (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

2008). A média do peso da raiz deste grupo foi significativamente superior à média de 0,302 kg 

demonstrada por MOULIN et al. (2014) em seus estudos sobre a caracterização morfológica de 

46 acessos de batata-doce. 

E o grupo VII compreendeu apenas o acesso IFES27, que se destacou pela coloração 

roxa escura da casca e da polpa da raiz, além de possuir os menores valores para as 

características umidade (69,61%) e diâmetro da raiz (6,84 cm). Esse acesso possui um aspecto 

nutricional superior, pois em razão da coloração roxa o tubérculo apresenta uma concentração 

de antocianina elevada, esse mesmo composto desempenha várias funções que promovem a 

saúde, como: antioxidante, antidiabética, anti-inflamatória e até mesmo antimutagênica (SUN 

et al., 2018). Além disso o menor teor de umidade promove um maior período de 

armazenamento da raiz, o que é uma característica desejável. O teor de umidade deste grupo foi 

similar ao observado por ALMEIDA et al. (2020) em seu estudo que visa obter farinha de batata-
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doce por meio de secagem por atomização e avaliar o efeito das temperaturas empregadas nas 

suas propriedades físico-químicas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O dendrograma de dissimilaridade genético indicou a formação de sete grupos, 

destacando o grupo II por apresentar o maior teor de sólidos solúveis totais, o grupo III por 

possuir casca e polpa com coloração laranja, o grupo V por demonstrar o menor valor de acidez 

total titulável, o grupo VI por apresentar os maiores peso de raiz e teor de cinzas e por fim o 

grupo VII pela coloração roxa escura da casca e da polpa. 

A caracterização morfológica e físico-química foram métodos eficientes em analisar a 

variabilidade genética entre os 38 acessos de batata-doce que compõem o Banco Ativo de 

Germoplasma (BAG) do IFES Campus de Alegre, possibilitando inferir que os produtores 

rurais do Sul do Estado do Espírito Santo são guardiões de materiais tradicionais com grande 

variabilidade genética. Além disso essas caracterizações proporcionam informações relevantes 

sobre os acessos, o que permite disponibilizar aos produtores variedades de batata-doce 

conforme suas necessidades e finalidades para venda ou consumo, promovendo a conservação 

da espécie na região Sul do Estado do Espírito Santo. 

Gostaria de agradecer ao IFES Campus de Alegre pela estrutura física disponível, à 

instituição IFES como um todo pela concessão de bolsa de iniciação científica ao primeiro 

autor, à professora Monique Moreira Moulin pela orientação e ao Vinicius Alves Porto 

Rodrigues pelo auxílio na condução do experimento. 
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Resumo 

O “Café com Agroecologia", projeto de extensão vinculado ao Programa de Pós-graduação em Agroecologia da 

Universidade Federal de Viçosa, realizou no dia 25 de março de 2021 o 71º encontro. O presente relato objetivou-

se apresentar a discussão gerada no Café com Agroecologia sobre Ecofeminismo e Agroecologia. O encontro 

ocorreu em formato online e teve duração de 55 minutos. Durante o mesmo foi registrado ao vivo a participação 

de 27 pessoas em média, com mais de 158 visualizações posteriores e alcance de 306. As discussões geradas pelo 

encontro trazem grandes reflexões em torno do tema "Ecofeminismo e Agroecologia” o que evidencia a 

importância de discutir o papel da mulher, sua valorização e destaque no meio social, político, científico e 

econômico. Para tal, se faz necessário o fortalecimento dos movimentos feministas e a visibilização da voz da 

mulher.  

Palavras-Chave: Ecofeminismo; Agroecologia; Troca de Saberes; Espaço de Discussão 

 

 
Resumen 

“Café com Agroecology”, an extension project linked to the Postgraduate Program in Agroecology at the Federal 

University of Viçosa, held the 71st meeting on March 25, 2021. This report aimed to present the discussion 

generated at Café com Agroecology on Ecofeminism and Agroecology The meeting took place in online format 

and lasted 55 minutes, during which the participation of 27 people on average was recorded live, with more than 

158 subsequent views and a reach of 306. The discussions generated by the meeting bring great reflections on the 

theme "Ecofeminism and Agroecology" which highlights the importance of discussing the role of women, their 

valorization and prominence in the social, political, scientific and economic environment. For this, it is necessary 

to strengthen feminist movements and make women's voice visible. 

Palabras Clave: Ecofeminism; Agroecology; Knowledge exchange; Discussion Space 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

CONTEXTO 

A agroecologia é um campo de conhecimento científico concretizada a partir da relação 

mútua entre o conhecimento científico, os saberes tradicionais e experiências empíricas que 

estimula metodologias e estratégias de manejo de agroecossistemas e desenvolvimento rural de 

forma sustentável (CAPORAL e COSTABEBER, 2004). 

Com o objetivo de construir um espaço para discussão do conhecimento agroecológico 

que respeite e reconheça os diversos saberes, foi iniciado em janeiro de 2015 o projeto de 

extensão promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Agroecologia, da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV) intitulado “Café com Agroecologia”. Este projeto conta com a 

colaboração de discentes, egressos, docentes e coordenação do programa (PRATES JÚNIOR 

et al., 2017). Tem cadastro no Sistema de Registro de Atividades de Extensão (RAEX): número 

PRJ-272/2015. 

O projeto foi idealizado para realizar encontros mensais organizados pelos pós-

graduandos e egressos do Programa de Pós-graduação em Agroecologia, transmitido de forma 

gratuita e sem necessidade de inscrição prévia. São discutidos temas multidisciplinares 

relacionados à agroecologia e tem como público-alvo a comunidade da UFV, externa e demais 

interessados na temática da Agroecologia (MAYER et al., 2019). 

Cada encontro realizado mensalmente pelo projeto, conta com a participação de um 

facilitador que conduz uma discussão com tema de seu domínio. O ambiente da discussão 

proporciona interação e promoção da Agroecologia no meio acadêmico e externo. A divulgação 

dos encontros ocorre no site oficial institucional do Programa da Pós-Graduação em 

Agroecologia (posagroecologia.ufv.br/), site institucional da UFV e nas redes sociais, Facebook 

e Instagram (@cafecomagroecologia) (MAYER et al., 2020).  

A comissão organizadora do projeto realiza reuniões mensais para organizar os 

encontros, decidir os temas de discussão e os convidados que irão participar, sendo esses: 

agricultores familiares, professores da UFV ou de outras instituições nacionais e internacionais, 

estudantes do programa e de outras áreas e intercambistas, todos com interface com a 

agroecologia (BITTENCOURT et al., 2020). 
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Os encontros eram realizados presenciais em um espaço público localizado no interior 

do campus da Universidade Federal de Viçosa. Durante os mesmos, era servida uma mesa de 

café preparada com alimentos diversos, oriundos de uma feira de agricultores familiares, o 

“Quintal Solidário”, promovendo a valorização da agricultura familiar e agroecológica 

(PRATES JÚNIOR et al., 2017). 

Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV2 (COVID-19), o projeto 

“Café com Agroecologia” se adaptou em um novo formato para dar continuidade aos debates 

de temas multidisciplinares. Este processo de adaptação foi iniciado em julho de 2020, onde os 

encontros passaram a ser executados de forma online, sendo realizados lives via rede social, 

Instagram (MAYER et al., 2020). 

Para descrição da experiência utilizou-se as discussões geradas no encontro do 71º Café 

com Agroecologia do mês de março de 2021, realizado por meio da ferramenta transmissão ao 

vivo do Instagram e que abordou o tema Ecofeminismo e a importância do reconhecimento de 

trabalhos produtivos realizados pelas mulheres bem como o seu papel na construção do 

pensamento e prática agroecológica. 

Dessa forma, o presente relato tem por objetivo apresentar as discussões geradas no 71º 

encontro do Café com Agroecologia sobre Ecofeminismo e Agroecologia. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

  A experiência consta na descrição das discussões geradas no 71º encontro do Café com 

Agroecologia que aconteceu no dia 25 de março de 2021, às 18h30. Para a descrição das 

mesmas foi utilizado como ferramenta metodológica a relatoria detalhada do encontro que foi 

elaborada pela comissão organizadora composta por pós-graduandos e egressos do programa 

de Pós-graduação em Agroecologia. Devido ao período de pandemia, para atender as medidas 

preventivas de isolamento social, o evento que antes era realizado em rodas de conversas 

presenciais, ocorreu no formato online, na forma de live, pelo Instagram.  

Para contribuir com a discussão a Médica Veterinária, Mestranda no Programa de Pós-

Graduação em Agroecologia/UFV e membra da comissão do projeto, Paloma Pereira Dias, 

atuou como mediadora e iniciou a apresentação da convidada que é Doutora em Recursos 

Genéticos Vegetais pela UFSC, pesquisadora em Saúde Pública da FIOCRUZ e vice-presidenta 

nacional e componente do GT Saúde da Associação Brasileira de Agroecologia-ABA.  
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O encontro teve duração de 55 minutos e durante o mesmo foi registrado ao vivo a 

participação de 27 pessoas em média, com mais de 158 visualizações posteriores e alcance de 

306. O encontro fica salvo no IGVT do perfil do Instagram do projeto para que mais pessoas 

possam ter acesso às discussões geradas no encontro.  

A conversa iniciou com a convidada explicando o conceito de Ecofeminismo, que foi 

discutido pela primeira vez na década de 70 pela pesquisadora francesa, Françoise 

d`Eaubonnecriou para explicar como a luta pelos direitos das mulheres está relacionada com as 

reivindicações por um mundo mais sustentável. Ela discorre que a “junção da ecologia com o 

feminismo ocorreu pelo fato de a invisibilidade feminina e ambiental serem causadas pela 

doutrinação do capitalismo, do sistema hegemônico e do patriarcado, onde a opressão sofrida 

parte da exploração que tanto mulheres quanto às questões ambientais sofrem, visto que, 

historicamente, as mulheres são as mais atingidas pelos conflitos ambientais como mudanças 

climáticas, perda de biodiversidade e de territórios, entre outros”. 

A convidada em sua abordagem chama a atenção para o fato de ser extremamente 

importante o debate sobre o epistemicídio feminino e relata que só pelo “fato de serem mulheres 

[as autoras] gera um impacto menor no meio científico, além de mais um recorte relacionado 

ao racismo estrutural que atinge mulheres negras e de comunidades tradicionais, fazendo com 

que seja extremamente difícil o reconhecimento destas como cientistas no âmbito acadêmico”. 

Outra reflexão importante apontada pela convidada é a questão de “tanto homens quanto 

mulheres citarem mais homens em artigos científicos, além do privilégio do sexo masculino 

terem mais acesso a programas de fomento e ocuparem os cargos de liderança dentro dos grupos 

de pesquisa em maior número. Isso gera um ciclo vicioso onde o favorecimento da mulher na 

ciência não está incluso e isso faz com que apareçam na maior parte das vezes exercendo apenas 

o papel secundário”.  

Dando continuidade a abordagens reflexivas da convidada sobre o tema, ela discorre 

que a “Agroecologia pelo fato de estar amparada em ciência, prática e movimento e estar 

pautada em uma nova forma de fazer ciência, com interdisciplinaridade que respeita o diálogo 

e a ecologia de saberes contribui para a construção participativa que valoriza a voz das 

mulheres. Atentar também ao fato que existem muitas mulheres falando e escrevendo sobre 

Agroecologia, e deve ser um hábito a se praticar, visto que na maioria das vezes essa atenção é 

voltada aos homens”. 
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O encontro termina com a última reflexão discutida pela convidada de que a 

“Agroecologia tem grande capacidade de promover, viabilizar e fortalecer os movimentos 

feministas e a equidade, por isso a frase “sem Feminismo não há Agroecologia”, porém o 

caminho para alcançar tais conquistas é longo, se faz necessária a mudança de postura para 

poder construir uma sociedade e um mundo melhor”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O café com Agroecologia é um espaço de discussão e troca de saberes, por meio dele é 

possível divulgar a agroecologia e construir o conhecimento multidisciplinar. As discussões 

possibilitadas online geradas pelo encontro mostraram que o tema "Ecofeminismo e 

Agroecologia” precisa ter continuidade e trazer mais reflexões sobre o papel da mulher e sua 

valorização e destaque no meio social, político, científico e econômico e se faz necessário o 

fortalecimento dos movimentos feministas e o crescimento da visibilização da voz da mulher. 

A agroecologia com sua interdisciplinaridade e forma de respeitar o diálogo de saberes 

contribui para a construção participativa que dá voz às mulheres. 
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Resumo 

O fortalecimento de hortas agroecológicas e coletivas em áreas urbanas, ampliando a produção e incentivando o 

consumo de alimentos sem agrotóxicos, marcadores de uma alimentação saudável e adequada, pode gerar 

inúmeros benefícios para a população local e para cidade, em especial, para os segmentos mais vulneráveis. O 

objetivo principal dessa experiência é incentivar a produção e o consumo de alimentos promotores da saúde, 

agroecológicos e sustentáveis, associados ao debate sobre o direito humano à alimentação adequada. As 

atividades são realizadas em espaços no Morro da Formiga, localizado no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Como 

estratégia de aproximação dos moradores são realizadas visitas à escola e à horta na favela, onde desenvolvem-

se ações educativas, com estudantes e pais de alunos, sobre o acesso e consumo aos alimentos agroecológicos, 

preservação do meio ambiente, oficinas de plantio e preparação de sementeiras. As estratégias são baseadas na 

educação freiriana, com ênfase na relação dialógica, valorização de experiências, do saber popular, de valores 

solidários e afetivos, que possibilitem aos educandos uma leitura crítica e transformadora da realidade onde estão 

inseridos. Como resultado, foi ocupada uma área ociosa na comunidade e transformada no Espaço Formiga 

Verde, um local para realização de oficinas educativas e implantação de uma nova horta autogerida pelos 

moradores do morro, com o protagonismo de lideranças locais. Avalia-se que as iniciativas estão se consolidando 

satisfatoriamente, com resultados bastante positivos, como participação dos moradores nas oficinas educativas e 

a instituição do Espaço Formiga Verde. 

 

Palavras-Chave: Alimentos Agroecológicos; Alimentação Saudável; Promoção da Saúde 

 

 

Resumen 

El fortalecimiento de los huertos agroecológicos y colectivos en las zonas urbanas, expandiendo la producción y 

fomentando el consumo de alimentos libres de pesticidas, marcadores de alimentación saludable y adecuada, 

puede generar innumerables beneficios para la población local y para la ciudad, en particular, para los más 

vulnerables. El objetivo principal de esta experiencia es fomentar la producción y el consumo de alimentos 

promotoras de la salud, agroecológicos y sostenibles, asociados al debate sobre el derecho humano a una 

alimentación adecuada. Las actividades se realizan en espacios en Morro da Formiga, ubicado en el barrio de 

Tijuca, Río de Janeiro. Como estrategia para acercar a los residentes, se realizan visitas a la escuela y al huerto 

de la favela, donde se realizan actividades educativas, con alumnos y padres de alumnos, sobre acceso y consumo 
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de alimentos agroecológicos, preservación ambiental, talleres y preparación de siembras. Las estrategias se basan 

en la educación freiriana, con énfasis en la relación dialógica, la valoración de las experiencias, el conocimiento 

popular, la solidaridad y los valores afectivos, que permitan a los estudiantes tener una lectura crítica y 

transformadora de la realidad en la que viven. Como resultado, se ocupó un área ociosa de la comunidad y se 

transformó en Espaço Formiga Verde, un local para talleres educativos y la implementación de un nuevo jardín, 

autogestionado por los residentes de la comunidad, con el papel protagónico de los líderes locales. Se estima que 

las iniciativas se están consolidando satisfactoriamente, con resultados muy positivos, como la participación de 

los vecinos en talleres educativos y la creación del Espaço Formiga Verde. 

 

Palabras Clave: Alimentos Agroecológicos; Alimentación Saludable; Promoción de la Salud.  

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

CONTEXTO 

 

O consumo de frutas e hortaliças de base agroecológica, livres de agrotóxicos e de 

qualquer outro tipo de agroquímico, cultivados com adubos orgânicos, deve ser incentivado 

por ser um marcador de alimentação adequada, saborosa, além de cultural, social, econômica 

e ambientalmente sustentável. Aumentar o cultivo e a oferta desses alimentos através das 

hortas urbanas e comunitárias, em especial, junto a comunidades vulneráveis e pauperizadas, 

significa facilitar o acesso ao direto humano à alimentação adequada (DHAA) que está 

ameaçado e em risco (MATTOS et al., 2015). Contribuir com essa iniciativa representa 

colaborar para minimizar as dificuldades de acesso à alimentação saudável, além de 

democratizar a oferta e o cultivo de alimentos promotores da saúde, que respeitem a 

biodiversidade local e apoiem o pequeno produtor. 

Essa experiência teve início com o objetivo de apoiar o projeto Hortas Cariocas, 

desenvolvido Secretaria Municipal do Meio Ambiente da prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro (SMAC), para disseminar e expandir o consumo de alimentos agroecológicos. O 

Hortas Cariocas tem como estratégia a ocupação de terrenos ociosos, em diversas 

comunidades vulneráveis e escolas públicas na cidade, para a implantação de hortas 

agroecológicas e comunitárias. As hortas são geridas pelos próprios moradores ou por 

pessoas indicadas pela direção das unidades escolares, com apoio técnico de agentes da 

prefeitura, promovendo o aumento da produção agrícola, incentivando a geração de renda e, 

dessa forma, facilitando o acesso e o consumo de frutas e hortaliças agroecológicas. 
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A experiência do presente relato é fruto de um projeto de extensão realizado na 

comunidade do Morro da Formiga, no bairro da Tijuca, desde o ano de 2017, e que continua 

em desenvolvimento. Após as atividades iniciais de apoio ao Hortas Cariocas, com a 

participação de estudantes da escola local, diversas ações educativas foram articuladas e 

realizadas na comunidade e na escola, culminando com a implantação de um espaço educativo, 

o Espaço Formiga Verde, onde os moradores implantaram uma horta agroecológica e 

comunitária autogerida. O objetivo inicial dessa iniciativa – o apoio ao projeto Hortas Cariocas 

para o cultivo de alimentos agroecológicos – foi se ampliando à medida que a participação de 

estudantes e moradores aumentava. Atualmente, a proposta busca incentivar a implantação de 

quintais produtivos nas casas dos moradores e de hortas comunitárias e agroecológicas em 

diferentes espaços do Morro da Formiga, associadas a oficinas educativas que buscam 

promover o consumo de uma alimentação saudável e discutir o direito humano à alimentação 

adequada. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

As primeiras atividades dessa experiência foram desenvolvidas na horta agroecológica 

(Figura 1), localizada no Morro da Formiga e implantada pelo projeto Hortas Cariocas da 

prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Preliminarmente, foi realizado um levantamento da 

quantidade de alimentos cultivados e consumidos pela comunidade, junto aos agricultores 

responsáveis pelo cultivo na horta, buscando, ainda, identificar as preferências e os hábitos 

alimentares dos moradores. Esses dados foram levantados com o intuito de subsidiar o 

planejamento das ações educativas, que seriam realizadas na Escola Municipal Jornalista Brito 

Broca, na comunidade. Para isso, considerou-se a importância de conhecer a realidade local, os 

moradores, seus hábitos e saberes, e estabelecer um diálogo mais afetivo e solidário, pensando 

na abordagem metodológica definida para as oficinas educativas, baseada na educação freiriana 

e na educação crítica. 
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Figura 1: Parte da Horta Carioca do Morro da Formiga. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
 

A escolha dessa metodologia foi realizada com a pretensão de estimular a percepção 

crítica dos moradores em relação ao sistema alimentar e à oferta de alimentos, com ações e 

materiais educativos construídos coletivamente, priorizando o diálogo e estratégias lúdicas que 

pudessem envolver e motivar os participantes. O diálogo pode ser considerado um encontro dos 

homens numa mediação com o mundo, sendo concebido como um direito (FREIRE,1988). 

Acredita-se, ainda, que essa abordagem seja importante e facilite a aproximação e o 

envolvimento dos moradores, elemento fundamental para o cultivo e o consumo de alimentos 

agroecológicos, que exige reflexão sobre os hábitos e preferências, com a expectativa de 

transformar a realidade local expressa na dificuldade de acesso a alimentos saudáveis. Todas as 

atividades educativas foram baseadas na abordagem crítica com a perspectiva mencionada. 

Durante o período de 2017 a 2020, até ter início a pandemia, foram realizadas diversas 

oficinas, em especial com estudantes e pais como, por exemplo, sobre consumo de frutas e 

verduras, degustação de preparações com plantas alimentícias não convencionais (PANCs), 

semeadura de sementes e cultivo de mudas. O grupo também participou de atividades e eventos 

realizados pela escola, como a I Conferência do Meio Ambiente (Figura 2) realizada ao longo 

de uma semana. Essas ações propiciaram a aproximação de lideranças locais que ocorreram 

com a mediação da direção da escola, fato que facilitou o desdobramento de novas ações com 

moradores, culminando com a implantação do Espaço Formiga Verde. Foi um período de 
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aproximação, muita troca de saberes, experiências, afetos, diálogos e fortalecimento das 

relações sociais de todos os envolvidos. 

 

Figura 2: I Conferência do Meio Ambiente na E.M. Jornalista Brito Broca. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Essas ações sempre tiveram a participação da direção, dos professores, estudantes e 

pais, da Escola Municipal Jornalista Brito Broca, dos agricultores do Hortas Cariocas, de 

lideranças locais como Associação dos Moradores, movimento social como a Folia de Reis 

Mirim do Morro da Formiga, agentes públicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

da Secretaria Municipal de Educação do município do Rio de Janeiro, moradores da favela, 

além da interação com estudantes e professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), que desenvolvem 

na comunidade um projeto de educação ambiental. 

A implantação do Espaço Formiga Verde (Figura 3) é avaliada como um dos principais 

resultados alcançados até o momento por essa experiência. Em função de ter facilitado o 

envolvimento e a participação dos moradores e a realização de oficinas, propiciou, ainda, a 

experiência de implantação de uma horta coletiva, com todas as dificuldades e desafios para 

sua autogestão e manutenção. Além de todos os benefícios que a difusão de hortas 

comunitárias pode gerar para quem cultiva e para moradores do entorno, o acesso aos 

alimentos de qualidade que garantem o direito à alimentação é um dos principais impactos 

sociais que essas iniciativas podem promover. 
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Figura 3: Espaço Formiga Verde . . 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ações educativas realizadas têm possibilitado maior aproximação de estudantes, 

professores e moradores da horta comunitária do Espeço Formiga Verde, gerando 

conhecimento sobre a forma de cultivo e os alimentos cultivados, incentivando o cultivo 

doméstico e o consumo desses alimentos. As ações propiciam, ainda, debates sobre meio 

ambiente e sustentabilidade, agrotóxicos e alimentos agroecológicos, benefícios para saúde, e 

em especial, o direito humano à alimentação adequada, além da oportunidade de saborear 

alimentos pouco conhecidos, mas acessíveis no próprio local. 

A alimentação inadequada e a insegurança alimentar são problemas complexos, 

difíceis de serem enfrentados, agravados nesse momento de pandemia que o mundo e o país 

atravessam, exigindo esforços e ações combinadas com vistas à segurança alimentar e 

nutricional. Avalia-se, ainda, que as práticas educativas promovidas, embasadas na educação 

crítica e freiriana, tendo a horta como elemento central e agregador, podem transformar o olhar 

dos moradores e dos estudantes, em relação ao alimento saudável e o meio ambiente, e serem 

transformadoras da própria realidade local. 
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Resumo  
A presente investigação teve por objetivo sistematizar alguns dos resultados obtidos durante o processo de 

monitoramento e avaliação no âmbito de implementação do projeto Bahia Produtiva, bem como caracterizar as 

dinâmicas socioprodutivas da Comunidade Quilombola Sítio Lagoinha, localizada no Semiárido Baiano. Para 

tanto, optou-se pela pesquisa participante de caráter exploratório, descritivo e qualitativo. Em relação à ferramenta 

participativa, utilizou-se - prioritariamente, a Matriz Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças - FOFA. 

Acrescenta-se ainda, que este estudo teve como critério medular os fundamentos, princípios e dimensões da 

agroecologia enquanto ciência, movimento e prática socioambiental. Nesse sentido, os participantes assumiram 

um papel proativo durante esta sistematização, sobretudo a partir das suas dinâmicas, racionalidades, 

conhecimento tradicional e cosmovisões. Foi possível observar que a referida comunidade é formada por 60 

famílias, dessas, 40 famílias integram diretamente o grupo de participantes do projeto supracitado. Constatou-se 

também uma grande diversidade genética de produtos da agrobiodiversidade, a saber: mandioca, abóboras, 

melancias, caprinovinocultura e avicultura com raças localmente adaptadas, produção de mel, dentre outras. 

Pôdese verificar a utilização majoritária de práticas agroecológicas no manejado dos agroecossistemas analisados. 

Estes, majoritariamente, conduzidos a partir do conhecimento tradicional das famílias e da comunidade.  
  
Palavras-chave: Metodologia participativa, FOFA, Comunidades Quilombolas e Assistência Técnica.    
  
Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo sistematizar algunos de los resultados obtenidos durante el proceso 

de monitoreo y evaluación dentro de la implementación del proyecto Bahía Produtiva, así como caracterizar la 

dinámica socio-productiva de la Comunidad Quilombola Sítio Lagoinha, ubicada en la región semiárida. de Bahía. 
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Por ello, se optó por una investigación participativa de carácter exploratorio, descriptivo y cualitativo. En cuanto 

a la herramienta participativa, se utilizó como prioridad la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas - FODA. También se agrega que este estudio tuvo como criterio central los fundamentos, principios y 

dimensiones de la agroecología como ciencia, movimiento y práctica socioambiental. En este sentido, los 

participantes asumieron un rol proactivo durante esta sistematización, especialmente en base a sus dinámicas, 

racionalidades, conocimientos tradicionales y visiones del mundo. Se pudo observar que esta comunidad está 

conformada por 60 familias, de las cuales 40 familias son directamente parte del grupo de participantes en el 

mencionado proyecto. También hubo una gran diversidad genética de productos de la agrobiodiversidad, a saber: 

mandioca, calabazas, sandías, cabras y avicultura con razas adaptadas localmente, producción de miel, entre otros. 

Se pudo constatar el uso mayoritario de prácticas agroecológicas en el manejo de los agroecosistemas analizados. 

Estos, en su mayor parte, se llevan a cabo sobre la base de los conocimientos tradicionales de las familias y la 

comunidad.  
  
Palabras clave: Metodología participativa, FODA, Comunidades Quilombolas y Asistencia técnica  

  

  

1 INTRODUÇÃO  

A comunidade quilombola Sítio Lagoinha está localizada no município de Casa Nova 

na Bahia, Semiárido Baiano. A comunidade conta com a presença de 60 famílias, e tem entre 

seus elementos étnicos, a produção da mandioca, produtos de origem agroecológica, como 

abóbora, melancia, entre outros produtos da agrobiodiversidade, a saber: a criação de caprinos 

e ovinos, a produção de mel através de apiários, individuais e coletivos, a criação de galinha 

caipira, dentre outros.   

A partir da avaliação dos produtos da agrobiodiversidade supracitados e dos 

agroecossistemas quilombolas observados, a agroecologia - enquanto ciência, movimento e 

prática, é considerada apropriada para analisar as dinâmicas socioprodutivas da comunidade 

Sítio Lagoinha. A agroecologia, em sua gênese e a partir de diferentes posturas metodológicas 

e pluriepistemológicas, visa oferecer as bases científicas, os princípios e os conceitos para 

estudar, manejar  e  redesenhar os agroecossistemas  no  tempo  e  no  espaço, como também  

inaugura  novas  bases  da  relação  homem e natureza, na medida em que seus fundamentos 

estão sendo construídos a partir de uma visão holística e sistêmica e espaços que propiciem o 

verdadeiro diálogo de saberes entre os conhecimentos científicos  e populares (MARINHO et 

al., 2017).  

Acrescenta-se ainda, que o quilombo - dentro do contexto da sua organização social, 

possui a Associação dos Quilombolas do Sítio Lagoinha, onde a mesma é representante 

jurídico da comunidade e a ferramenta fundamental pela busca pelos direitos e políticas 

públicas,  foi através da associação e de um processo intenso de auto organização  que a 

comunidade pôde ser beneficiada com o projeto Bahia Produtiva chamada pública específica 
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para comunidades quilombolas e assim fortalecer as suas cadeias produtivas na área de 

avicultura e apicultura,  porém a comunidade tem outros elementos de produção como a 

mandioca cultura que faz parte da sua história de sobrevivência.  

Nesse contexto, o Governo do Estado da Bahia através da secretaria de 

desenvolvimento rural do estado (SDR), tem desde 2014, depois da parceria firmada entre o 

estado e o Banco Mundial, desenvolvido ações de combate a pobreza, fornecendo recursos que 

promovem o desenvolvimento sustentável nas comunidades rurais e tradicionais, espalhadas 

entre os 27 territórios de identidade no estado da Bahia.  

Nesse sentido, um dos resultados dessa parceria é o Projeto Bahia produtiva que depois 

do seu firmamento entre os órgãos, começa a chegar e a levar as ações para as comunidades 

com intuito de promover a inclusão socioprodutiva, abastecimento de água, saneamento 

domiciliar, além de promover e oferecer assistência técnica e extensão rural através de 

capacitações e suporte para os beneficiário totalmente gratuito.  

Assim, o Projeto Bahia Produtiva está em execução desde 2015, porém em suas edições 

anteriores do edital 11/2018, beneficiaram comunidades rurais  em geral, destinado ao 

desenvolvimento ou impulsionando o fortalecimento de agroindústrias, o que dificultava muito 

o processo de seleção de comunidades em processo de autoafirmação, como era o caso da 

comunidade de Lagoinha e de tantas outras comunidades tradicionais que não tinham, inclusive 

a cultura de participar de processos de seleção como é o caso dos editais públicos, que apesar 

de democratizar os recursos, envolve um “complexo” processo burocrático, muitas vezes 

distante da realidade dessas comunidades.     

Nesse decurso, em 2018, a Associação dos Quilombolas do Sítio Lagoinha teve acesso 

ao primeiro edital de dinâmica socioambiental destinado especialmente às comunidades 

quilombolas do estado da Bahia. O Ano de 2018 foi um divisor de águas para a política pública 

que visa o desenvolvimento sustentável, passando a realizar chamadas públicas específicas 

para as comunidades indígenas e quilombolas, dialogando com a diversidade dos povos 

constituintes do  território baiano, por meio dessa política de reparação social. Foi acessando a 

sua primeira política pública que a Comunidade Quilombola de Sítio Lagoinha, fortalecendo 

assim o seu processo associativo organizativo que vinham desde do seu processo de 

autodeclaração quilombola, tentando acessar uma política pública relevante.  
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  Dessa forma, a comunidade teve a possibilidade de se beneficiar através do projeto, 

onde os investimentos para a comunidade, soma mais de meio milhão de reais em duas cadeias 

produtivas que fazem parte dos aspectos étnicos da comunidade, na área da produção 

agroecológica. Um desses produtos é o grupo de apicultura onde 23 famílias  receberam, 

equipamentos para produção de mel, que antes na comunidade acontecido de forma tradicional, 

com extração nas árvores, e agora com esse novo investimento a comunidade passa a manusear 

essa cultura de maneira diferente através da colheita nas caixas de madeira contribuindo assim 

para a preservação do meio ambiente e para a qualidade do produto com a utilização de 

equipamentos que garantem maior higienização dos produtos e segurança dos apicultores.  

   Dentre os diversos grupos socioprodutivos de interesse, a criação de galinha caipira que 

é algo que acontece desde os primórdios dessa comunidade, agora 17 famílias receberam 

estruturas adequadas para produzir mais de 200 aves elevando assim a quantidade de aves 

reduzindo as perdas e contribuindo para o desenvolvimento de materiais orgânicos e 

agroecológicos produzidos na própria comunidade para produção de rações. O projeto se 

encontra em fase de finalização, todos os equipamentos já foram comprados, todos os materiais 

já foram entregues e a construção dos galinheiros também está em finalização.  

Tendo em vista a relevância histórica e social dessa política pública identificada pela 

comunidade como uma experiência positiva que está contribuindo com o seu fortalecimento, 

constituindo o processo contínuo da relação dos pesquisadores e da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco - UNIVASF com a Comunidade Quilombola Sítio Lagoinha, reafirmam 

a relevância na realização dessa pesquisa.  

Sabendo disso, a presente investigação teve por objetivo sistematizar alguns dos 

resultados obtidos durante o processo de monitoramento e avaliação no âmbito de 

implementação do projeto Bahia Produtiva, bem como caracterizar as dinâmicas 

socioprodutivas da Comunidade Quilombola Sítio Lagoinha, localizada no Semiárido Baiano.    

 

2 METODOLOGIA  

 

Metodologicamente, optou-se pela pesquisa participante de caráter exploratório, 

descritivo e qualitativo. Em relação a ferramenta participativa, utilizou-se - prioritariamente, a 

Matriz Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças - FOFA. Acrescenta-se ainda, que este 
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estudo teve como critério medular os fundamentos, princípios e dimensões da agroecologia 

enquanto ciência, movimento e prática socioambiental. Nesse sentido, os participantes 

assumiram um papel proativo durante esta sistematização, sobretudo a partir das suas 

dinâmicas, racionalidades, conhecimento tradicional e cosmovisões.   

Um aspecto relevante na condução desta investigação foi a participação de um agente 

ativo na coordenação do projeto. Este, é o líder comunitário e também um dos pesquisadores 

deste estudo. Outro ponto que merece destaque nesta análise, foi a participação proativa da 

comunidade durante todo o processo de execução e avaliação do projeto, aqui sistematizado. 

De acordo com Brandão (1987), a pesquisa Participante não cria, mas responde a desafios e é 

incorporada em programas que colocam em prática novas alternativas de métodos ativos em 

educação (...) de dinâmicas de grupos e de reorganização da atividade comunitária em seus 

processos de organização e desenvolvimento”, aspectos que dizem muito sobre o processo 

contínuo que vem sendo realizado pela associação quilombola em parceria com o Agente da 

Assistência Técnica Rural, com algumas parcerias, inclusive da Universidade, dentro do 

Projeto Bahia Produtiva e em outras iniciativas da comunidade.  

  Para a efetivação do que a comunidade propôs com o projeto inscrito no edital Bahia 

Produtiva, exigiu desta um processo organizativo e de muito empenho de todos e todas que 

integraram o grupo de beneficiários do projeto. Sendo assim, o processo de avaliação e 

monitoramento aliado às reuniões ordinárias da associação foram de grande valia no processo 

de pertencimento da comunidade para com as ações do projeto, desde o seu planejamento,  

execução e os possíveis reajustes durante o percurso.    

Na realização da análise dos resultados e uma das etapas de avaliação e monitoramento, 

considerando esse período final de conclusão das obras previstas no projeto, uma reunião 

realizada no início do mês de junho, com esse objetivo específico, bem como apontar os 

“Caminhos a Seguir”, depois da conclusão do  projeto Bahia Produtiva,  questão incorporada 

no momento da reunião pelos membros do projeto.   

Pensando nisso é que, se justifica a realização da metodologia participativa FOFA, em 

que possibilita ao grupo uma análise coletiva dos pontos positivos e negativos acumulados ao 

longo do processo, identificar o que é interno e externo, dinâmica fundamental para o 

andamento do projeto e também para estabelecer os mecanismos de continuidade. De acordo 

com Drumond,    
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A análise das fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças (FOFA conforme as suas iniciais) 

é um instrumento valioso para análise de um tema específico, para o monitoramento e 

avaliação, de ações implementadas (....) e para avaliação do desenvolvimento do trabalho. A 

vantagem dessa ferramenta está em sua simplicidade para gerar critérios que norteiam a tomada 

de decisões e sistematizar o planejamento de ações. (DRUMOND, et al, 2009, p.3)  

  

 Para a realização desse momento, um planejamento prévio foi realizado entre   associação e o 

Agente de Assistência Técnica, onde foram definidos, o objetivo da reunião, a pauta, na 

metodologia foram utilizados materiais, como cartolinas, pincéis, sendo colados na parede da 

associação e deu-se início à atividade. Baseado no manual de metodologia participativa, para 

a execução das quatro letras, de modo a identificar as questões. Seguindo o método de Verdejo 

(2007), um membro da equipe reuniu o grupo de quilombolas, explicou o objetivo das 

atividades, explicou como funcionaria e como seria a importância da participação de todos os 

presentes.   

De um total de 40 beneficiários apenas 50% puderam participar em razão do contexto da 

pandemia do COVID 19, de modo a evitar aglomeração e contaminação, apesar de 100% da 

comunidade ter sido imunizada, os cuidados observados pelos órgãos de saúde, continuam 

sendo respeitados pela associação conforme orientação da Organização Mundial de Saúde a 

respeito das pessoas vacinadas, que precisam continuar preservando a si e aos demais, 

utilizando máscara, álcool e mantendo o distanciamento de pelo menos 1 metro.  

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

A princípio, o presidente da associação e o agente comunitário rural (ACR) da comunidade, 

que exerciam o papel de coordenadores da reunião, explicaram como funcionaria a 

metodologia de participação, depois da sinalização do grupo de compreensão da dinâmica, os 

coordenadores desenharam nas cartolinas os quadros divididos em quatro partes, com as 

questões que norteiam a Matriz FOFA, sendo colocadas na parede da associação, local de 

realização do encontro e de fácil visualização dos presentes. Com a mediação dos 

coordenadores, o grupo respondeu item por item e a participação de todos, ali presentes foi 
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bem ativa, a duração da atividade foi de cerca de uma hora e todos externaram satisfação com 

o resultado.  

Verdejo (2013), define que as fortalezas assim como as fraquezas são fatores internos, que 

estão no próprio grupo. As fortalezas são potencializadoras do grupo. Já as fraquezas 

influenciam o grupo de forma negativa, mas quando identificadas podem ser superadas pelo 

coletivo.   

Em se tratando dos fatores externos, são analisados os impactos das oportunidades e das 

ameaças que rodeiam a comunidade durante e após aplicação do projeto. A Oportunidade 

influencia positivamente no desenvolvimento organizativo da comunidade as ameaças são 

também fatores externos que influenciam ou podem interferir no futuro de forma negativa na 

organização do grupo e no que diz respeito a sustentabilidade do projeto.   

  

Figura 2: Momento da Reunião 

 
Fonte: pesquisa direta. 

 

Figura 3: diálogos na Construção da Fofa. 

 
Fonte: pesquisa direta   
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FRAQUEZAS (INTERNO)  

  

Em relação às fraquezas na comunidade, foram levadas em consideração a realidade da 

comunidade, no que diz respeito às questões de conflitos pessoais, como a discordâncias em 

determinados temas e a falta de manejo das estruturas (apiários e os galinheiros), de maneira 

clara os problemas estruturantes como a ausência de energia elétrica, a pouca água para a 

produção e poucos recursos disponíveis.  

  

FORÇAS (INTERNO)  

  

Durante a realização da matriz fofa sobre o projeto Bahia Produtiva na comunidade 

quilombola, as fortalezas levantadas dizem respeito a função e a organização da comunidade 

através da associação, bem como os equipamentos e materiais, as estruturas e capacitações que 

o projeto trouxe e que ficou na comunidade, e também a posse da terra tem, no sentido de 

pertencimento, de que estão produzindo algo para eles, para desenvolver a comunidade e à 

terra que os pertencem e que ficará como herança para os seus descendentes.  

  

OPORTUNIDADES (EXTERNO)  

 

Uma das Características fortes e considerada como, uma importante oportunidade 

adquirida com a chegada do  projeto Bahia Produtiva na comunidade,  foi com certeza o serviço 

de ATER, de qualidade gratuito, onde a prestação desse serviço vem se configurando como um 

instrumento importantíssimo para implantação de políticas públicas que desenvolvem a 

comunidade, fortalecendo as  relações e consequentemente valorizando a troca de 

conhecimentos tradicionais com os conhecimentos científicos no aprimoramento das 

tecnologias de convivência com o semiárido. Um serviço colaborativo que impacta diretamente 

na melhoria da qualidade de vida da comunidade.   

Além disso, as oportunidades apontadas pelo grupo, estão ligados aos resultados e as 

perspectivas do futuro que essas ações trazidas pelo projeto, irão oportunizar para a associação 

e a comunidade, dando destaque para as parcerias, ao próprio projeto, o acesso a novos editais, 

além do anseio pela certificação dos produtos  produzidos (ovos,  a galinha e o mel).  
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AMEAÇAS (EXTERNO)  

  

  Já nas ameaças foram elencadas a questão da pandemia e os impactos provocados 

durante a produção e também na venda dos produtos, o atravessador, que ocasiona um baixo 

rendimento econômico. A "politicagem" impede o acesso de algumas organizações  aos 

programas sociais, em detrimento de outras organizações,  interferindo na justa concorrência 

com outros produtos, mais baratos e de outras origens. Um fator importante foram os conflitos 

de terras que afetam a região  e o território e  indiretamente a comunidade, e a luta das 

comunidades tradicionais para evitar a implantação de parque de energia solar e eólica, que 

denota a grilagem de terras na região.  

  

CAMINHOS DE CONTINUIDADE   

  

   A Comunidade externou sua maior preocupação “O que fazer daqui pra frente”, com o 

fim dos 3 (três) anos de duração do Projeto, finda também a assistência técnica e extensão rural 

ATER, que atua mensalmente na comunidade, em que a mesma é realizada pelo Instituto da 

Pequena Agricultura Apropriada (IRPAA).  

O que se propõe agora é colocar em prática os conhecimentos construídos de forma a 

aproveitar, ao máximo, os materiais e equipamentos adquiridos com o projeto.  Para a 

associação fica em evidência que o controle dela dentro desse grupo de 40 famílias é muito 

importante para que a política pública não se perca temporalmente e para que se cumpra com 

o real objetivo, que é desenvolver a comunidade. 

 
Figura 1: FOFA Construída. 
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Fonte: pesquisa direta. 

  

Diagnosticou-se que a comunidade entende que o projeto trouxe muitos benefícios para a 

comunidade e para os seus beneficiários, afirma e demonstra que se sente mais fortalecida em suas 

ações e produções.  

O projeto Bahia Produtiva é uma das poucas políticas públicas acessadas pelos moradores de 

Sítio Lagoinha e foi necessário um grande esforço organizativo que a comunidade intensificou desde o 

seu autorreconhecimento enquanto quilombo.   

A comunidade já demonstra preocupação com o fim do projeto e consequentemente com o fim 

da ATER, mas também demonstra um amadurecimento e aponta novas perspectivas, inclusive a de 

acessar outros recursos através de editais, podemos identificar que isso refere-se a essa primeira 

iniciativa positiva vivenciada pela comunidade.    

A Comunidade também já visualiza e estuda disputar o mercado local da agricultura familiar 

para a comercialização do excedente da sua produção, a partir do fortalecimento do sistema produtivo 

da comunidade, bem como compreende agentes como atravessadores, como ameaças para o processo 

de produção, comercialização e sustentabilidade das ações planejadas pela comunidade.   

Parte dos resultados da presente investigação demonstram e corroboram com a análise de Wezel 

et al. (2020) em seu recente estudo de revisão, onde os autores ressaltam que as abordagens 

agroecológicas - enquanto ciência, movimento e prática, ganharam destaque em discurso científico, 

agrícola e político nos últimos anos, sugerindo caminhos para transformar os sistemas agrícolas e 

alimentares que podem auxiliar na resolução de problemas, locais e globais, podendo assim gerar 

diversos caminhos para mudanças incrementais e transformacionais com foco na governança 

responsável de modo a permitir caminhos plausíveis de mudança transformadora em direção a 

agricultura e sistemas alimentares saudáveis.  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A satisfação dos beneficiários com o processo de participação proposto em todo 

processo de execução do projeto e na reunião de avaliação demonstra também  o quanto o 

projeto contribuiu no empoderamento das famílias negras quilombolas da Comunidade Sítio 

Lagoinha.  A Matriz FOFA é de fato uma metodologia que possibilita rápida compreensão, um 

“Raio X” do todo a que se propõe nesse caso, avaliar e continuar monitorando os resultados do 

Projeto Bahia Produtiva nessa fase final, além da efetiva participação dos integrantes do grupo.   
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Com a realização dessa reunião de avaliação, todos ficaram a par da situação e do papel 

que cada um deve cumprir para que esse planejamento aconteça de forma eficaz,  por fim foi 

usado pelo aplicador as ideias de Verdejo, que diz que “Nas  fortalezas deve-se se tirar as 

vantagens, as oportunidades devem ser usadas, as fraquezas devem ser eliminadas e as ameaças 

precisam ser evitadas|”  essa foi a mensagem deixada para os beneficiários no intuito de que 

eles possam desenvolver aquele processo que foi diagnosticado.  
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Resumo 

Este trabalho visa contribuir com a discussão e fomento de processos de organização coletiva em pequenos 

sistemas agroalimentares urbanos autogeridos, de base agroecológica e solidária, as chamadas hortas comunitárias. 

Neste relato buscamos mostrar e discutir os aspectos positivos e negativos da experiência comunitária da instalação 

e acompanhamento de algumas hortas urbanas na cidade de Pato Branco, no período de 2015 a 2019, tendo maior 

ênfase na horta comunitária do La Salle, como ficou conhecida na época, referindo-se ao bairro na qual estava 

instalada. A proposta de funcionamento desta horta era centrada na sustentabilidade, nas práticas da agricultura 

biodinâmica, no processo de mutirão e na economia solidária. Com o objetivo de disseminar: as práticas 

agroecológicas, o cultivo e uso de plantas alimentícias não convencionais (PANCs), a educação ambiental, a 

reflexão sobre o atual padrão alienado de produção e consumo de alimentos e a reflexão sobre o trabalho manual 

na terra e seus aspectos terapêuticos. 

 

Palavras-chave: Hortas comunitárias; Agroecologia; PANCs.  

 

 

Resumen 

 Este trabajo tiene como objetivo contribuir a la discusión y fomento de procesos de organización colectiva en 

pequeños sistemas agroalimentarios urbanos autogestionados, con una base agroecológica y solidaria, los 

denominados huertos comunitarios. En este informe buscamos mostrar y discutir los aspectos positivos y negativos 

de la experiencia comunitaria de instalación y monitoreo de algunos huertos urbanos en la ciudad de Pato Branco, 

de 2015 a 2019, con mayor énfasis en el huerto comunitario de La Salle, como se dio a conocer en su momento., 

refiriéndose al barrio en el que se instaló. La operación propuesta de este huerto se centró en la sustentabilidad, en 

las prácticas de agricultura biodinámica, en el proceso de esfuerzo colectivo y en la economía solidaria. Con el fin 

de difundir: prácticas agroecológicas, el cultivo y uso de plantas alimenticias no convencionales (PANCs), 

educación ambiental, reflexión sobre el actual patrón alienado de producción y consumo de alimentos y reflexión 

sobre el trabajo manual en la tierra y sus aspectos terapéuticos. 

 

Palabras clave: Huertos comunitarios; Agroecología; PANC. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

CONTEXTO: 

Para o relato desta experiência foi estabelecida uma linha do tempo que tem início com 

a instalação da horta urbana comunitária La Salle. Também foi relatado alguns projetos 

propostos pelos participantes. Estes dados puderam ser obtidos através do Projeto de Extensão 

da UTFPR campus Pato Branco (OSTAPIV, 2017). O projeto “Hortas Comunitárias Urbanas 

de Pato Branco”, em funcionamento de novembro de 2015 a meados de 2019, buscou prestar 

auxílio ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, Fome zero e agricultura sustentável. O 

projeto contou com três hortas estabelecidas em diferentes pontos da cidade de Pato Branco – 

PR, atendendo a diferentes comunidades. Os objetivos do projeto foram: 

1. Limpar, valorizar e embelezar terrenos baldios. 

2. Prevenir o descarte inadequado de lixo e a proliferação de focos de vetores de doenças 

como o Aedes aegypti e ratos. 

3. Fazer o plantio de hortaliças, flores e plantas comestíveis não convencionais sem o uso 

de inseticidas, pesticidas, herbicidas e adubos químicos. 

4. Proporcionar o contato com técnicas de cultivo ecológico, compostagem e reciclagem. 

5. Estimular hábitos alimentares saudáveis, a partir de novas fontes de nutrição. 

6. Exercitar a cooperação e o trabalho em equipe, de modo a fortalecer o convívio 

comunitário. 

7. Incentivar os participantes ao cultivo de hortas residenciais. 

8. Promover terapias manuais de trabalho e contato com a terra. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:  

 

As hortas comunitárias foram instaladas no bairro La Salle e no bairro Jardim das 

Américas na cidade de Pato Branco - PR. Os participantes eram principalmente moradores 

dessas localidades, porém havia participação de pessoas de várias localidades, inclusive de 

outras cidades. O projeto atingiu resultados práticos satisfatórios em inúmeros quesitos. Houve 

inicialmente a limpeza de terrenos baldios e o preparo do solo e por consequência foi retirado 

muito lixo e eliminados focos de larvas do mosquito Aedes Aegypti dos terrenos baldios.  Na 

1015 



 
 

 

Figura 1 são mostrados alguns resíduos sólidos retirados durante um mutirão de limpeza e 

plantio para adubação verde, em forma de mandala na horta do La Salle.  

 

 
Figura 1: Lixo retirado da horta comunitária do bairro La Salle e preparação do solo com adubação verde. 

Fonte: Fabiano Ostapiv, 2016. 

 

Após a limpeza e preparo do solo, os plantios resultaram na produção de vários tipos de 

alimentos sem o uso de venenos e adubos industrializados. Foi valorizado o plantio de mudas 

ou sementes crioulas, alguns resultados iniciais são mostrados na Figura 2 onde é mostrado 

milho, pepino, repolho, abóbora e hortaliças produzidas. 

 

 
Figura 2: Alguns alimentos produzidos com práticas de agroecologia na horta La Salle. 

Fonte: Joana D`Arc P. S. Ostapiv, 2017. 

 

Como resultado desse trabalho integrado, houve muito aprendizado e terapia no contato 

com a terra, inicialmente o perfil dos participantes era de jovens urbanos que não tinham muita 

experiência em produção agrícola. Com o tempo, pessoas mais velhas e idosas passaram a 

participar das atividades de preparação, cultivo, colheita, roda de conversas, entre outras, 

desenvolvidas na horta comunitária.  Várias pessoas relataram que a participação nas hortas 

comunitárias possibilitaram vários aprendizados como: a observação da função recicladora da 

mãe terra, o compartilhamento de mudas e experiências, o desenvolvimento de um espaço para 
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reconexão com a natureza no meio do centro urbano, a diminuição do estresse e da ansiedade 

causadas pelo dia a dia da vida urbana atual. Após campanha de conscientização, muitas 

pessoas, especialmente os vizinhos, levavam à horta parte do material orgânico produzido em 

suas casas, resíduos da cozinha e de jardinagem, que era usado para deposição e reestruturação 

da camada superficial do solo da horta. Mesmo os usuários com experiência anterior em cultivo 

de hortas destacaram o valor das técnicas agroecológicas aplicadas, os benefícios em relação à 

racionalização de recursos e ao combate ao desperdício, propiciados pela prática da 

compostagem e também a evidente melhoria do solo com o passar do tempo. A horta La Salle 

foi estabelecida sobre um corte no terreno em um solo basáltico, compactado e muito pobre em 

matéria orgânica que apresentava muita argila, pedras e lixo. Com a incorporação de adubação 

verde, resíduos orgânicos e solo com matéria orgânica, trazido de obras civis de terraplanagem 

que ocorreram na vizinhança, além da movimentação de solo ocorrida nos plantios, o solo da 

horta foi melhorado e passou a ter características mais apropriadas para o plantio de alimentos.  

O projeto teve seu mérito reconhecido pela Câmara dos Vereadores da cidade de Pato 

Branco e pela mídia escrita local, Diário do Sudoeste (2016), pela limpeza e recuperação de 

espaços ociosos, bem como proporcionar bem estar às pessoas envolvidas, evidenciado pela 

Figura 3. 

 

 

Figura 3: Coordenadores do projeto recebendo a Moção de Aplauso na Câmara Municipal. 

Fonte: Câmara Municipal de Pato Branco, 2016. 

 

Bem estar esse expresso nas palavras: 

 
De entre muitos benefícios, recupera-se o espírito comunitário e de partilha, a criação 

de economias familiares e de grupo baseadas em trocas em natureza, o 

reconhecimento da natureza e do ambiente e seu valor, o encontro e o reencontro entre 
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gerações e grupos sociais diversos, a recuperação de alimentos de qualidade, 

tradicionais e locais (COSTA; MOURÃO, 2017). 

 

Houve momentos culturais, envolvendo círculos de conversas para trocas de 

experiências e decisões a serem tomadas, roda de violão, fogueira, momentos de bate papo, 

chimarrão, reiki, tai chi chuan e risadas, observação do céu com nuvens e estrelas, no espaço 

de convivência mostrado na Figura 4. Momentos eternizados nas memórias emocionais dos 

participantes. Crianças também estiveram em inúmeros momentos com pais, mães, tios e tias, 

pegando na terra, com insetos ou minhocas nas mãos, correndo entre os canteiros ou ajudando 

na rega. 

 

 

Figura 4: Horta em forma de mandala e espaço de convivência. 

Fonte: Yamuna Ostapiv, 2017. 

 

Dificuldades encontradas ao longo do tempo em relação à execução de tarefas pelo 

grupo. Segundo Araújo et al, 2012, p. 59  “Os grupos de trabalho podem ser compreendidos 

como um conjunto de pessoas que interagem para partilhar informações e tomar decisões que 

auxiliem cada membro a desempenhar suas tarefas individualmente, sendo a responsabilidade 

também individualizada.” No entanto, observou-se uma oscilação entre as participações 

efetivas com o passar do tempo. Como exemplo nas férias de final de ano, período em que 

muitos dos participantes se ausentaram da cidade, havendo necessidade de delegar a colheita 

distribuição de legumes e foliáceas para parentes e amigos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES 

 

1018 



 
 

 

As atividades realizadas no tempo analisado foram profícuas em muitos aspectos. 

Proporcionaram o aprendizado e trocas de experiências, cujo anelo o grupo demonstrava no 

início do projeto, assim como outros objetivos foram alcançados. Como a percepção da 

existência de alimentos há muito esquecidos, enriquecimento nutricional, melhora do ambiente, 

do ecossistema, contribuições na vida social dos participantes, benefícios terapêuticos na 

melhora de humor,  exercício de solidariedade e partilha de experiências positivas. 
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Resumo 

Esse estudo descreve, pela primeira vez, o uso tradicional de plantas medicinais na comunidade quilombola da 

Picadas, a relevância da manutenção dos saberes tradicionais nas comunidades como forma de disponibilizar à 

população de baixa renda fitoterápicos produzidos localmente a custos reduzidos e preservação dos saberes locais. 

A ideia desse trabalho foi a implantação de farmácia viva coletiva na comunidade quilombola da Picadas/RN a 

partir de um levantamento de espécies utilizadas localmente pelas mulheres, bem como, seus usos fitoterápicos. 

Para isso, foram realizadas visitas a comunidade e através de entrevistas semiestruturadas com os moradores locais 

e levantadas o nome das principais ervas medicinais. Todas as espécies citadas foram identificadas e comparadas 

com a literatura cientifica. Estão programadas oficinas para o conhecimento e utilização de novas espécies, assim 

como a distribuição de mudas aos moradores, mas que devido a pandemia e medidas de distanciamento social 

estão acondicionadas no IFRN Campus Ipanguaçu/RN. Esse trabalho faz parte de uma das ações do Projeto de 

Tecnologia Social aprovado no edital CNPq/MCTIC/MDS nº. 36/2018. O edital contemplou ações em 

comunidades tradicionais a partir de perspectiva de desenvolvimento local baseado em saberes tradicionais e suas 

interações com os espaços formais de educação. 

Palavras-Chave: ervas medicinais; quilombolas; comunidades tradicionais, etnobotanica, fitoterapia. 
 

Resumen 

Este estudio describe, por primera vez, el uso tradicional de plantas medicinales en la comunidad quilombola de 

Picadas, la pertinencia de mantener los conocimientos tradicionales en las comunidades como una forma de hacer 

que la población de bajos ingresos producida localmente esté disponible a costos reducidos y la preservación de 

los conocimientos locales. La idea de este trabajo fue la implementación de una farmacia viva colectiva en la 

comunidad quilombola de Picadas/RN a partir de un estudio de especies utilizadas localmente por las mujeres, así 

como sus usos fitoterapéuticos. Para ello, se realizaron visitas a la comunidad a través de entrevistas 

semiestructuradas con residentes locales y se plantearon los nombres de las principales hierbas medicinales. Todas 

las especies mencionadas fueron identificadas y comparadas con la literatura científica. Los talleres están 

programados para el conocimiento y uso de nuevas especies, así como la distribución de plántulas a los residentes, 

pero debido a la pandemia y las medidas de distanciamiento social están abarrotadas en el campus IFRN Ipanguaçu 

/RN. Este trabajo forma parte de una de las acciones del Proyecto de Tecnología Social aprobado en 

cnpq/mctic/mds no. 36/2018.La notificación contemplaba acciones en las comunidades tradicionales desde una 
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perspectiva de desarrollo local basada en los conocimientos tradicionales y sus interacciones con los espacios 

formales de educación. 

Palabras Clave: hierbas medicinales; quilombolas; comunidades tradicionales, etnobotánica, fitoterapia 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos mais remotos, o homem lançou mão de vários recursos destinados a 

evitar ou combater as doenças. Distinguia plantas comestíveis daquelas que podiam curar, 

cicatrizar ou aliviar. Esses conhecimentos empíricos adquiridos, transmitidos de geração em 

geração, são a origem das práticas médicas primitivas conhecidas. Assim, a utilização de plantas 

como meio de cura ou prevenção de doenças, com a moderna denominação de fitoterapia, 

ocorreu em todas as regiões do globo, apenas variando regionalmente por influência de 

características culturais da população (BASTOS, 2007). 

Cerca de 80% da população mundial depende da medicina tradicional para suas 

necessidades básicas de saúde e quase 85% da medicina tradicional envolve o uso de plantas 

medicinais, seus extratos vegetais e seus princípios ativos (WHO, 2011). 

No Brasil, as informações e práticas acerca do uso de espécies vegetais para fins 

terapêuticos tiveram em sua origem, basicamente, três tipos de etnias: indígena, europeia e 

africana (AGRA, 1996; ALMEIDA, 2016; BORBA e MACEDO, 2006). A partir das 

miscigenações surgiram as comunidades tradicionais que alavancaram processos de cura e 

disseminação saberes preservados através da memorias locais.   

Brandão conceitua a Comunidade tradicional: 

 

“constitui-se como um grupo social local que desenvolve: dinâmicas temporais de 

vinculação a um espaço físico que se torna território coletivo pela transformação da 

natureza por meio do trabalho de seus fundadores que nele se instalaram; saber 

peculiar, resultante das múltiplas formas de relações integradas à natureza, constituído 

por conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição ou pela 

interface com as dinâmicas da sociedade envolvente; uma relativa autonomia para a 

reprodução de seus membros e da coletividade como uma totalidade social articulada 

com o “mundo de fora”, ainda que quase invisíveis; o reconhecimento de si como uma 

comunidade presente herdeira de nomes, tradições, lugares socializados, direitos de 

posse e proveito de um território ancestral; a atualização pela memória da 

historicidade de lutas e de resistências no passado e no presente para permanecerem 

no território ancestral; a experiência da vida em um território cercado e/ou ameaçado; 

estratégias atuais de acesso a direitos, a mercados de bens menos periféricos e à 

conservação ambiental. (BRANDÃO, 2010, P. 37). 
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A partir das miscigenações surgiram as comunidades tradicionais que alavancaram 

processos de cura e disseminação de saberes preservados através da memória coletiva.   

São considerados povos ou comunidades tradicionais os Povos Indígenas, Quilombolas, 

Seringueiros, Castanheiros, Quebradeiras de coco-de-babaçu, Comunidades de Fundo de Pasto, 

Catadoras de mangaba, Faxinalenses, Pescadores Artesanais, Marisqueiras, Ribeirinhos, 

Varjeiros, Caiçaras, Povos de terreiro, Praieiros, Sertanejos, Jangadeiros, Ciganos, entre outros. 

Conforme Munanga (1996), Quilombo deriva do aportuguesamento de Kilombo, um 

vocábulo originário dos povos de língua bantu, cujos territórios concentram-se na porção 

centro-oeste do continente africano. Sua presença e seu significado no Brasil estão relacionados 

a alguns ramos desses povos, cujos membros foram trazidos e escravizados no território 

brasileiro. 

Schmitt et al. (2002), ressalta que os grupos hoje considerados remanescentes de 

comunidades de quilombo se constituíram a partir de uma grande diversidade de processos, 

desde movimentos insurrecionais, heranças, doações, recebimento e compra efetiva de terras 

ou pela simples permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior dos latifúndios, 

tanto durante a vigência do sistema escravocrata quanto após sua derrocada. Em numerosos 

casos, a conquista da autonomia da produção dos quilombos deu-se no interior das fazendas, 

diante das vistas dos patrões falidos e impotentes 

Esse trabalho se propõe a implantação de farmácia viva coletiva na comunidade 

quilombola da Picadas/RN a partir de um levantamento de espécies utilizadas localmente pelas 

mulheres, bem como, seus usos fitoterápicos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

As informações foram levantadas através de conversas informais, entrevistas 

semiestruturadas, observação participante e listagem livre. (Albuquerque & Lucena (2004). 

Foram elaboradas planilhas de dados contendo informações básicas sobre os recursos vegetais 

utilizados na terapêutica local, e contrastadas as informações com literatura especializada para 

fins de identificação. Estamos construindo uma tabela com as informações sobre as plantas 

medicinais: nome comum, nome científico, família botânica, indicação, hábito de crescimento, 

forma de obtenção, partes usadas, usos terapêuticos e formas de manejo para multiplicação. 
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Estamos considerando o retorno de algumas espécies a comunidade, bem como a multiplicação 

daquelas que se encontram em menor quantidade, mas com boa utilização entre as famílias.  

Pela dinâmica e pelos sujeitos envolvidos nesta pesquisa, a abordagem qualitativa torna-

se essencial devido “não só pelo conhecimento que produz sobre o estudado, mas também pelas 

novas zonas de sentido que permite descobrir em relação ao objeto” (CHIZZOTTI, 2006, p. 

58). 

A implantação da farmácia viva será na sede da Associação da comunidade da Picadas-

Ipanguaçu-RN. O trabalho está sendo desenvolvido mediante atividades do projeto: Práticas 

Agroecológicas na produção de artesanato da Palha de carnaúba: revegetação e 

reaproveitamento sustentável em comunidade de Quilombola, que desenvolve ações de 

extensão tecnológica na comunidade de Picadas-Ipanguaçu-RN. Atualmente, essa comunidade 

foi contemplada com a aprovação de Projeto de Tecnologia Social aprovado no edital 

CNPq/MCTIC/MDS nº. 36/2018 e encontra-se em andamento. Os trabalhos estão sendo 

desenvolvidos em dois espaços na comunidade: Associação Renascer dos Artesãos da Carnaúba 

e Fibra de Bananeira e na Escola Municipal Nelson Borges Montenegro e no IFRN Campus 

Ipanguaçu/RN. 

A Farmácia Viva é um projeto social, educativo e terapêutico, e envolveu a realização 

de várias atividades, entre elas; realização de pesquisas sobre uso de plantas medicinais pela 

comunidade, pesquisas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), realização de treinamentos 

e capacitações com a comunidade, estudantes, crianças e profissionais de saúde sobre as plantas 

medicinais, visitas externas de instituições que queiram conhecer e/ou reproduzir o projeto, 

campo para realização de aulas práticas, além de distribuição de plantas medicinais in natura 

para a população. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Fizemos um levantamento de plantas medicinais no viveiro do IFRN Campus 

Ipanguaçu-RN, para saber quais as possibilidades de multiplicação e doação de mudas para a 

comunidade. As espécies estão sendo classificadas e estudadas quanto aos seus usos, família 

botânica, nome científico e vulgar, toxicidade, princípio ativo, tratamento terapêutico e manejo. 
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Marcamos uma oficina na comunidade com alguns esclarecimentos sobre os usos das 

plantas medicinais tais como: o surgimento dos usos, origem do termo Farmácia Viva, cuidados 

gerais, plantas tóxicas e seu manuseio, métodos básicos de preparo, receitas incluindo pomadas, 

óleo bactericida, xaropes e tinturas.  Incluímos também, a importância do acondicionamento e 

prazo de validade para utilização dos preparados. A ideia é propiciar um diálogo de saberes 

profícuo entre o campo e a escola, auxiliando na formação dos alunos e da comunidade.  

A oficina foi marcada com o grupo de mulheres e jovens da comunidade a ser realizada 

na sede da associação renascer, pelos estudantes bolsistas do IFRN campus Ipanguaçu/RN do 

Curso Superior de Agroecologia. Devido as condições de distanciamento social e mexidas 

restritivas sanitárias, não conseguimos realizar a atividade presencialmente. 

Foram produzidas cerca de 120 mudas para distribuição na comunidade com base no 

levantamento preliminar junto ao grupo de mulheres que trabalham junto ao projeto. Foram 

encontradas nove espécies citadas pelo grupo (ver tabela 1) e iniciamos o estudo com base nas 

possibilidades fitoterápicas citadas pela comunidade e aquelas encontradas na literatura 

cientifica. 

Esperamos que após o fim da pandemia nós, possamos retornar as atividades junto a 

esse grupo e concluir o planejamento das atividades do projeto. 

 

Tabela 1: Relação /do levantamento preliminar das plantas medicinais usadas na comunidade da Picadas/RN 

Nome 

vulgar 

Nome 

científico 

Família  Usos medicinais Toxidade/ 

precauções 

Princípio 

ativo  

Tratamento 

cul1turais/ 

manejo 

Boldo 

 

 

Plectranth

us 

barbatus 

Andrews 

Labiatae Hipotensora, 

cardioativa, 

antidispéptica, tônica, 

hepática, colagoga, 

colerética, calmante, 

carminativa, anti-

reumática, 

estomáquica, 

hiposecretora 

gástrica. 

Em doses 

elevadas pode 

causar 

irritação 

gástrica. 

Parece 

apresentar 

efeito 

cardioativo.   

Óleos 

essencial rico 

em guaieno e 

fenchona, 

barbatol, 

barbatesina, 

cariocal e 

barbatusol. 

Propaga-se por 

estacas herbáceas 

retiradas do ápice 

dos ramos, após 

eliminar as folhas, 

deixando 2 

pequenos 

terminais. Não 

tolera solos 

encharcados. As 

mudas devem ser 

plantadas em 

covas distante a 

0,80m, deixando 

0,60m entre 

plantas. 

Capim-

santo. 

Cymbopog

on citratus 

Poaceae Calmante, 

miorelaxante, 

Doses 

concentradas 

Óleo essencial 

contendo 75% 

Propaga por 

divisão de 
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 (DC. ex 

Ness) Stapf 

analgésico (em dores 

de estômago, 

abdominais e de 

cabeça), antifebril, 

anti-reumático, 

carminativo, 

antitussígeno, 

diaforético, 

emenagogo, 

digestivo, hipotensor, 

bactericida em 

conjuntivite. 

podem 

provocar 

aborto, baixar 

a pressão e 

causa 

desmaios.  

a 85% de citral 

e seus 

isômeros 

geraniale e 

neral. 

Flavonóides, 

substâncias 

alcaloídicas, 

saponina e 

triterpenóides.    

touceira, cujas 

folhas são 

previamente 

podadas. O 

plantio, feito 

diretamente no 

campo, pode ser 

realizado em 

qualquer época do 

ano, utilizando um 

espaçamento de 

1,0x0,40m. As 

folhas são 

eventualmente 

acometidas pela 

ferrugem parda 

Coura

ma  

Bryophyllu

m 

calycinum 

Salisb 

 

Crassula

ceae  

Imunomodulador, 

antibacteriano, 

antiinflamatório, 

espasmolítica, 

cicatrizante, 

contusões, emoliente, 

calmante da tosse, 

gastrite e úlceras.   

Deve ser usada 

com cautela.  

Água, 

mucilagens, 

taninos, ácidos 

orgânicos 

(ácidos 

cítricos, 

isocritico e 1-

málico), sais 

minerais, 

bioflavonóides

. 

Utiliza-se a 

própria folha 

como estaca para 

fazer a 

propagação. Deve 

ser replantada a 

cada 2 anos. Em 

solos com pouca 

matéria orgânica, 

é importante a 

aplicação de 

adubo orgânica, 

de 2 a 3 kg/m² 

Erva 

cidreira  

Lippia alba 

(Mill) N.E. 

Brown 

Verbenac

eae  

Estomáquica, 

antiespasmódica, 

emenagoga, calmante 

carminativa, 

colerética, tônica, 

mal-estar gástrico, 

cólica menstrual, 

diarreia, nervosismo e 

em tratamento de 

gripe.  

Doses 

elevadas 

podem causar 

irritação 

gástricas, 

bradicardia e 

hipotensão.  

Ácidos 

rosmárínico, 

caféico, 

clorogênio, 

tanino (4%), 

glicosídeos 

flavônicos, 

materiais 

resinosos, 

citranelol (6% 

a 8%), linalol 

(12% a 14%), 

geranial (12% 

a 20%), óleo 

essencial, 

citral (4% a 

5%) e citronela 

(3% a 4%). 

A propagação é 

feita por 

enraizamento de 

estacas. Seu 

cultivo é feito em 

épocas chuvosas, 

com o 

espaçamento de 

0,50x0,70 m. 

prefere solos 

férteis, adubados 

com compostos 

orgânicos ou 

esterco.  

Hortelã 

folha 

larga 

Plectranthu

s 

amboinicu

s (Lour.) 

Spreng 

Lamiace

ae 

Cicatrizante, 

carminativo, 

vulnerário, 

antimicrobiano local, 

antirreumático, anti-

inflamatório, 

antitumoral, 

Deve-se evitar 

para gestantes 

e para 

lactantes, bem 

como para 

Flavonoides 

(quercetina, 

apigenina, 

luteolina, 

salvigenina, 

genkwanino), 

terpenoides, 

Pode ser cultivada 

por estacas, galhos 

com raiz, ou 

sementes. Quando 

a hortelã gorda 

floresce é sinal de 

que precisa de 
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demulcente, 

balsâmico, protetor da 

mucosa bucal, feridas, 

febre, asma, tosse, dor 

(cabeça, garganta), 

afta, picada de 

escorpião e centopeia, 

dispepsia, sarna, 

úlcera, bronquite, 

queixa geniturinária, 

bronquite. 

pacientes com 

asma. 

saponinas, 

esteroides, 

taninos, 

proteínas, 

hidratos de 

carbono, óleo 

volátil~. 

uma poda ou deve 

ser replantada. 

Para cultivar este 

tipo de hortelã é 

preciso de solo 

úmido e adubado. 

Hortelã 

menta 

Mentha x 

piperita L. 

Labiatae Carminativa, 

diaforética, 

vermífuga, 

analgésica, anti-

séptica, 

antiespasmódica, 

antiemétrica, 

colagoga, 

estomáquima, anti-

inflamatório e tônica. 

Pode provocar 

dermatite de 

contato; 

espasmo 

laríngeo e/ou 

bronquite (em 

lactantes e 

crianças 

pequenas, com 

metol em chá); 

reações 

alérgicas; 

relaxamento 

do esfrincter 

esofágico 

inferior e da 

musculatura 

lisa 

gastrointestina

l, agravamento 

dos sintomas 

da doença de 

refluxo 

gastroesofágic

o.   

Óleo essencial 

(0,7% - 3%) 

que contém 

mentol (40% - 

60%), cineol 

(6% - 8%), 

mentona (8% - 

10%), 

mentofunaro 

(1% - 2%), 

pineno, 

limoneno e 

metonapiperit

ona. 

Propagação por 

por divisão de 

rizomas e estacas. 

Devendo ser 

plantado direto no 

campo, em 

canteiros e as 

sementes são 

postas a germinar 

em bandejas, 

contendo 

substrato organo-

mineral. O 

espaçamento é de 

0,4 x 0,4 m. 

Malva-

santa 

 

 

Plectranth

us 

barbatus 

Andrws 

Labiatae Hipotensora, 

cardioativa, 

antidispéptica, tônica, 

hepática, colagoga, 

colerética, calmante, 

carminativa, anti-

reumática, 

estomáquica, 

hiposecretora 

gástrica. 

Em doses 

elevadas pode 

causar 

irritação 

gástrica. 

Parece 

apresentar 

efeito 

cardioativo.   

Óleos 

essencial rico 

em guaieno e 

fenchona, 

barbatol, 

barbatesina, 

cariocal e 

barbatusol.  

Propaga-se por 

estacas herbáceas 

retiradas do ápice 

dos ramos, após 

eliminar as folhas, 

deixando 2 

pequenos 

terminais. Não 

tolera solos 

encharcados. As 

mudas devem ser 

plantadas em 

covas distante a 

0,80m, deixando 

0,60m entre 

plantas. 
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Manjeri

cão 

Ocimum 

basilicum 

L. 

Labiatae Aromática, anti-

helmíntica, 

estomáquima, 

emenagoga, diurética, 

antiespasmódica; 

tônica estomacal, 

carminativa, 

estimulante, 

galactógena, 

antiséptica intestinal. 

Tosse, febre, afecções 

de garganta, afecções 

de intestino, bico do 

seio rachado. 

Não foram 

encontrados 

referencias 

com relação á 

toxidade, mas 

recomenda-se 

seguir 

corretamente a 

dose 

terapêutica. 

Óleo essencial 

(estragol, 

linalol, lineol, 

alcanfor, 

eugenol, 

cineol, pineno 

e timol), 

taninos, 

saponimas, 

saponinas, 

flavonóides, 

ácido cafeíco e 

escoulosídeo. 

Propaga-se por 

estacas de ramos 

jovens e sementes. 

As estacas são 

enraizadas em 

areia ou 

vermiculita e as 

sementes são 

postas a germinar 

em bandejas 

contendo 

substrato organo-

mineral. O 

espaçamento 

utilizado é de 1,0 x 

0,5%. 

Mastru

z  

Chenopodi

um 

ambrosioid

es L.  

Chenopo

diaceae 

 

Internamente, as 

folhas ou as sementes 

como carminativas, 

emenagogas, tônicas, 

estomáquicas, 

digestivas, 

vermífugas e em caso 

de bronquite. As 

raízes são usadas no 

tratamento de 

reumatismo.  

Em alta dose é, 

extremamente 

tóxica, 

podendo 

causar a morte. 

É abortivo. O 

óleo essencial 

da planta pode 

causar 

náuseas, 

vômitos, 

depressão do 

sistema 

nervoso, 

lesões 

hepáticas e 

renais, surdez, 

transtorno 

visuais, 

problemas 

cardíacos e 

respiratórios. 

Óleo essencial 

contendo 

ascarido 

(90%), 

cimeno, 

cineol, 

terpineno, 

limoneno, 

isolimoneno, 

carenos, timol, 

carvacrol. 

Multiplica-se por 

sementes e 

dissemina 

facilmente. A 

semeadura pode 

ser diretamente 

em sulcos de 

canteiros ou em 

bandejas contendo 

substrato organo-

mineral. O 

espaçamento é de 

0,5 x 0,3 m. o 

plantio deve ser 

realizado nos 

meses de agosto a 

setembro.  

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As ações encontram-se em andamento e ainda não foram concluídas devido a medidas 

sanitárias restritivas do distanciamento social na comunidade. Estamos fazendo o estudo de 

outras plantas citadas pelo grupo, que foram contactadas por telefone. A comunidade está 
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localizada na zona rural e com isso o sinal de internet dificulta a comunicação com o grupo e 

impossibilita que tenhamos atividades remotas.  

Atualmente o projeto encontra-se em andamento e apesar de estarmos na fase inicial dos 

trabalhos, observamos receptividade quanto a proposta e adesão do grupo, quanto a implantação 

da farmácia viva e possibilidades de utilização e resgate de saberes locais, pós pandemia. 

Agradecemos ao CNPq pelo apoio financeiro junto ao Projeto “Práticas agroecológicas 

na produção de Artesanato de palha da carnaúba: revegetação e reaproveitamento sustentável 

em comunidade quilombola e a concessão da bolsa aos discentes do Curso de Agroecologia do 

IFRN Campus Ipanguaçu/RN e ao apoio da comunidade local que tanto nos acolheu na coleta 

de dados e sem essa ação, não seria possível a execução desse trabalho. 
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Resumo 

O estudo proposto trata-se de um relato de experiência no projeto de extensão da Feira Interinstitucional 

Agroecológica, realizado por Instituições Federais do estado de Goiás e agricultores familiares. Dessa forma, são 

relatadas as vivências observadas durante a Monitoria de Extensão, que trazem o conhecimento da produção 

agrícola regional e do consumo consciente, abordando os aspectos de Segurança Alimentar e Nutricional, 

Soberania Alimentar e Agroecologia. 

 

Palavras-Chave: Feira Agroecológica; Agroecologia; Extensão; Agricultura Familiar. 

 

Resumen 

El estudio propuesto es un informe de experiencia sobre el proyecto de extensión de la Feria Interinstitucional 

Agroecológica, realizado por Instituciones Federales del estado de Goiás y agricultores familiares. Así, se reportan 

las experiencias observadas durante el Monitoreo de la Extensión, que aportan conocimientos sobre la producción 

agrícola regional y el consumo consciente, abordando los aspectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

Soberanía Alimentaria y Agroecología. 

 

Palabras Clave: Feria Agroecológica; Agroecología; Extensión; Agricultura Familar. 

 

 

 

CONTEXTO: 

 

A extensão universitária é um projeto interdisciplinar, educativo, cultural, científico, 

tecnológico e político que promove a interação entre a universidade e a sociedade (CONSUNI, 
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2020). Uma vez que, o processo de graduação vai além do ensino propriamente dito na 

faculdade, ingressar em programas de extensão fornece ao discente um conhecimento amplo e 

integrativo, que contribuem para a sua formação. Dessa forma, o papel da Monitoria de 

Extensão permite o avanço no tripé institucional (ensino-pesquisa-extensão), disseminando 

informações e colocando em prática os aprendizados adquiridos ao longo do projeto.  

De acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira a busca por alimentos livres 

de agrotóxicos, in natura ou minimamente processados permite ao indivíduo uma vida 

saudável. Logo, a criação da Feira Interinstitucional Agroecológica (FIA) surgiu como uma 

alternativa para garantia da Segurança Alimentar e Nutricional(SAN), abordando além disso, a 

agroecologia, o consumo consciente, autonomia e soberania alimentar para os(as) 

agricultores(as) familiares. 

A FIA conta com colaboradores das Instituições Federais Goianas (IFES) e a produção 

não convencional e artesanal é advinda da agricultura familiar (AF) do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e dos(as) agricultores(as) da região da Estrada de Ferro. 

Todo alimento participante do catálogo oferecido é discutido entre os membros e recebe 

orientações de preparo/cuidado/armazenamento para que cheguem até os pontos de retirada 

(Universidade Federal de Goiás, Instituto Federal de Goiás e Instituto Federal Goiano) em 

perfeito estado e seguindo os protocolos sanitários. 

Além disso, a troca de saberes científicos e tradicionais amplia o conhecimento e 

permite que intervenções sejam propostas e realizadas, garantindo com que os agricultores 

tenham a feira como uma fonte de renda e suas experiências sejam compartilhadas dentro dela. 

Portanto, a participação na Feira Interinstitucional Agroecológica permite com que o(a) 

aluno(a) conheça a cadeira produtiva do alimento do processo de produção ao consumo, e 

acompanhe os desafios enfrentados nesse caminho. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: 

 

Apesar da pandemia do novo coronavírus tenha impedido a realização das edições da 

feira presencialmente, houveram ajustes que possibilitaram-na a existir no formato virtual, com 

a criação do catálogo online e dos pontos de retirada, no qual a monitoria do projeto de extensão 
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iniciou-se, acompanhando da rotina do Grupo de Referência Interinstitucional para a execução 

da Feira Agroecológica (GRIEFA). 

Primeiramente, observou-se que a qualidade dos alimentos ofertados, por serem em sua 

maioria in natura ou minimamente processados e ecológicos. As frutas sazonais, a presença de 

PANCs e a produção artesanal e não convencional - às vezes desconhecidas na alimentação dos 

estudantes e demais consumidores/as - exalavam seus cheiros marcantes e chamavam a atenção 

por fazerem parte da lista de alimentos ofertados. A “comida de verdade” produzida 

potencializa a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), garantindo a alimentação saudável e 

o consumo consciente. Além disso, a produção é sustentável, buscando evitar materiais 

plásticos ou lixos desnecessários, conversando diretamente com os conceitos da agroecologia 

como: a produção de quantidades significativas de alimentos, que valorizam da melhor forma 

os processos ecológicos (SIASS, 2020). 

Em segundo plano, a distância que os agricultores percorriam para entregar os alimentos 

até os pontos de retirada também chamou a atenção, tendo em vista que as comunidades do 

MCP e MST estão no meio rural do interior do estado de Goiás e os pontos estão na capital 

(Goiânia). A oportunidade de trabalhadores do campo avançarem no meio urbano é uma das 

principais funções da Feira, unindo os saberes acadêmicos aos saberes tradicionais de cada 

agricultor(a). Ao conversar com alguns deles os métodos de produção e histórias de vida 

surgiram, evidenciando as vulnerabilidades que necessitam de políticas públicas, sendo essas a 

referência para a efetivação dos Direitos Humanos. 

Durante o acompanhamento das demandas do GRIEFA e da realização da retirada de 

alimentos é notável que haja desafios a serem superados, como a dificuldade de comunicação 

em meio a pandemia que nos restringe a encontros virtuais, problemas de conexão, uso de 

tecnologias virtuais e linguagem científica acessível as/os Agricultoras/es familiares. 

Entretanto, os resultados observados são muito maiores, possibilitando autonomia e 

empoderamento para que evidencie o potencial agrícola regional, o desenvolvimento territorial 

mais sustentável bem como a possibilidade de produção em escala futuramente. Nessa 

perspectiva a monitoria no projeto de extensão tem um papel importante, qualificando o tripé 

ensino-extensão-pesquisa. 

Ademais, as demandas e intercorrências apresentadas durante a realização de cada 

edição da feira é revisada e discutida com as/os Agricultoras/es, consumidoras/es, Equipe de 
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Organização Descentralizada e GRIEFA, para que sejam identificadas as intervenções de forma 

horizontal e dialógica.  

Os pontos chaves foram identificados no contexto da distribuição dos alimentos:  

● A presença de embalagens mal lacradas, sendo identificada pela reclamação do consumidor 

assim como falha no aspecto higiênico sanitário;  

● Dúvida levantada pelos consumidores sobre a procedência dos ovos, tendo em vista que estes 

estavam rotulados “ovos caipiras”. 

Contudo, as problemáticas visualizadas durante a retirada dos alimentos, mais tarde 

foram colocadas em pauta e esclarecidas no grupo geral da feira agroecológica. Quanto às 

embalagens, recomendou-se que os produtores(as) seguissem o passo a passo já explicados 

pelo GRIEFA em oficinas considerando os aspectos higiênicos sanitários e a elaboração das 

Fichas Agroecológicas. Em relação a procedência dos ovos os agricultores Valdir respondeu: 

"nossas galinhas a maioria são Galinhas Caipiras Melhoradas, tem caipiras também (mas são 

poucas). As galinhas caipiras melhoradas, tiveram a genética de origem modificada e um dos 

objetivos foi de botar mais ovos, pois é muito difícil ter uma constância de ovos diários das 

Galinhas Caipiras. Aqui as Galinhas Caipiras Melhoradas são criadas soltas (jamais ficam 

confinadas) e comem milho. São abatidas de 75 a 80 dias."  Já o Feijão disse: "Aqui na 

propriedade é 100% Galinha Caipira. E os ovos não são uniformes, pois cada ave tem sua 

característica própria. O Ovo Caipira mesmo não tem padrão exato, as cores e os tamanhos são 

diferentes. A Galinha Caipira demora de 2 a 3 horas na panela de pressão e o abate é no mínimo 

de 7 a 8 meses e são enormes, pesam mais de 2Kg. Mesmo criadas soltas, prendemos de noite 

(elas tem uma casinha) e comem milho, ração de postura que a gente faz, pastagem e 

diariamente eu troco/coloco a ferragem de madeira dos ninhos, por isso os ovos são limpinhos. 

Por fim, a Dona Alzira respondeu ao áudio que perguntava se as galinhas dela eram ou não 

Galinhas Caipiras Melhoradas: "os meus ovos e minhas galinhas não são de galinha Caipira 

Melhorada, são de Galinha Caipira mesmo e são soltas no terreiro e comem milho, não comem 

ração".      

Portanto, o projeto de extensão que culmina na Feira Interinstitucional Agroecológica 

vai para além da comunidade institucional e AF, integrando os saberes científicos e tradicionais 

na luta em busca de políticas públicas efetivas que forneçam subsídios para a AF e promovam 

a segurança alimentar e nutricional. A experiência é enriquecedora, tanto para aprofundamento 
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de técnicas e teorias na área de nutrição quanto para a formação profissional interdisciplinar, 

ética e humana, capaz de cumprir o viés sociopolítico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação como Monitora no projeto de extensão da Feira Interinstitucional 

Agroecológica protagonizou interesse além do acadêmico, permitiu o conhecimento da cadeia 

de produção de alimentos artesanais da AF, repleto de relatos e saberes tradicionais. Haja vista 

que a feira busca a Soberania Alimentar e empoderamento desses agricultores, o potencial 

agrícola regional é cada vez mais reafirmado, fortalecendo o comércio local e promovendo o 

consumo consciente. 

A elaboração de cada edição da feira é dinâmica, se adequando ao cenário atual e sempre 

solucionando problemáticas levantadas anteriormente. Dessa forma, mesmo que a alteração no 

formato presencial para o virtual tenha apresentado certas dificuldades, todos agem em 

conjunto para que seja realizada da melhor forma possível, garantindo a renda para os(as) 

agricultores(as) e a proteção pelo distanciamento social em função da COVID-19. 

Ainda que apresente diversos desafios e a cada edição sejam observadas irregularidades, 

vivenciá-los se faz necessário para direcionar os encaminhamentos e elaborar soluções, afinal, 

todos os ajustes e melhorias já criadas só puderam ser realizadas após observar as necessidades 

da feira na prática. Por isso, manter o contato direto com os agricultores e discutir todas as 

intercorrências com os mesmos, traz à feira uma abordagem cada vez mais ampla de todo o 

processo agroecológico. Por conseguinte, as vivências na Feira Interinstitucional 

Agroecológica confere um grande aprendizado. 
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Resumo 

Esse relato tem como objetivo apresentar uma experiência acerca da implantação de um banco de sementes crioulas 

na comunidade rural de Lagoa do Cedro, em Cruz das Almas, BA. A experiência se deu a partir da relação entre 

o ensino, a pesquisa e extensão universitárias de forma indissociável, com início a partir de um Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) desenvolvido por um discente do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC), 

morador da comunidade e ações de extensão atreladas a um projeto registrado na universidade no ano de 2015. 

Com a proposição de contribuir na construção de uma matriz formativa que dialogue com o trabalho e com a vida 

no campo o projeto de extensão intitulado “Banco de sementes crioulas e Educação do Campo: construindo 

caminhos agroecológicos para a soberania alimentar” vem desde o seu registro contribuindo com a formação dos 

agricultores agricultoras através de oficinas, intercâmbios de sementes entre os estudantes da LedoC e a 

comunidade além da participação em espaços de comercialização e divulgação das ações do banco dentro e fora 

do estado da Bahia. Outros resultados importantes são o fortalecimento das práticas agroecológicas e da soberania 

alimentar e nutricional na comunidade, garantia da sobrevivência de espécies nativas que tem sido utilizada pelos 

agricultores familiares como uma tentativa de resistência à invasão de sementes híbridas voltadas para a indústria, 

além da organização de um grupo de mulheres rurais em torno da produção e comercialização agroecológicas.  

 

Palavras-Chave: Banco Comunitário; Extensão; Agroecologia 
. 
Resumen 

Este informe tiene como objetivo presentar una experiencia sobre la implementación de un banco de semillas 

criollas en la comunidad rural de Lagoa do Cedro, en Cruz das Almas, BA. La experiencia se basó en la relación 

entre docencia, investigación y extensión universitaria de manera inseparable, a partir de un Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) desarrollado por un alumno de la Licenciatura en Educación Rural (LEdoC), comunidad 

residente y acciones de extensión vinculadas a un proyecto inscrito en la universidad en 2015. Con el propósito de 

contribuir a la construcción de una matriz de formación que dialoga con el trabajo y la vida en el campo, el proyecto 

de extensión denominado “Banco de Semillas Criollas y Educación Rural: construyendo caminos agroecológicos 

para la soberanía alimentaria” ha contribuido a la formación de los agricultores a través de talleres, intercambio de 

semillas entre los estudiantes de LedoC y la comunidad, así como la participación en espacios de comercialización 

y divulgación acciones bancarias dentro y fuera del estado de Bahía. Otros resultados importantes son el 

fortalecimiento de las prácticas agroecológicas y la soberanía alimentaria y nutricional en la comunidad, 
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garantizando la supervivencia de las especies nativas que ha sido utilizada por los agricultores familiares como un 

intento de resistir la invasión de semillas híbridas destinadas a la industria, además de la organización de un grupo 

de mujeres rurales en torno a la producción y comercialización agroecológica. 
 
Palabras Clave: Banco Comunitario; Extensión; Agroecologia 

 

 

CONTEXTO 

 

Esse relato diz respeito a experiência de implantação de um banco de semente crioulas 

na comunidade rural de Lagoa do Cedro, em Cruz das Almas, Bahia. As atividades foram 

iniciadas em 2015 e ao longo do ano de 2016 o banco foi implantado, porém as ações ainda são 

desenvolvidas atreladas ao projeto de extensão intitulado Banco de sementes crioulas e 

Educação do Campo: construindo caminhos agroecológicos para a soberania alimentar, 

registrado na Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB). 

Pautados na agroecologia, os bancos de sementes são tecnologias sociais para garantia 

dos sistemas agroecológicos de produção biodiversos, socialmente justos, resilientes, eficientes 

do ponto de vista energético e estão associados a uma estratégia produtiva e energética 

intimamente ligadas à noção de soberania alimentar (ALTIERI, 2012). Para o desenvolvimento 

dessa experiencia admitimos “a Agroecologia como um novo paradigma produtivo, como uma 

constelação de ciências, técnicas e práticas para uma produção ecologicamente sustentável, no 

campo” (LEFF, 2002, p).  

A implantação do banco junto das diversas ações de intervenção do projeto como 

objetivos: preservar espécies nativas e de cultivares adaptadas aos ecossistemas da região; 

estimular o debate acerca das questões de gênero no campo e o papel das mulheres na 

agricultura familiar; promover o diálogo entre os saberes científicos e os populares trazidos 

pelos alunos da educação do campo; reafirmar a importância da Agroecologia como ciência e 

como um conjunto de práticas agrícolas sustentáveis e de baixo custo; compreender aspectos 

do ensino de ciências naturais como fundamentais do trabalho no campo; estabelecer trocas de 

sementes e de conhecimentos. 

A partir desses objetivos descritos e pautados nas bases agroecológicas o projeto vem 

promovendo intervenções na comunidade de Lagoa do Cedro a partir do ensino, da pesquisa e 

da extensão e na relação com a comunidade na produção de conhecimentos de forma dialógica. 
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Acreditamos que essa experiencia pode contribuir para aprofundar no debate acerca da 

Agroecologia como prática e como ciência, pautada nas relações socialmente justas de raça, 

gênero e geração para a produção sustentável, biodiversa e resiliente, que garanta a soberania 

alimentar e nutricional dos povos do campo. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Essa experiência está atrelada as ações do curso de Licenciatura em Educação do Campo 

Área Ciências da Natureza, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, campus de Feira 

de Santana. Desenvolvido a partir da metodologia integrativa dos tempos formativos, o tempo 

universidade e o tempo comunidade, a Pedagogia da Alternância tem sido construída na relação 

com os sujeitos do campo que adentram o curso, de forma que prática e teoria não se dissociam 

e o trabalho como princípio educativo é eixo fundante dessa relação. 

E foi através dessa indissociabilidade que nasce a experiência do banco, primeiro a partir 

da ação do tempo comunidade atrelada as atividades dos componentes curriculares cujo 

Diagnóstico Rural Participativo foi ferramenta metodológica para construção de um projeto de 

intervenção com os sujeitos a partir das potencialidades e fraquezas apontadas por eles. 

A partir dessa primeira ação cuja comunidade apontou a necessidade de acesso a 

sementes de qualidade a criação do banco comunitário de sementes nasce, também, na relação 

entre as atividades de ensino do componentes de Fundamentos de Biologia e o orientação de 

um discentes, morador da comunidade Lagoa do Cedro e bolsistas de extensão do Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão no ano de 2016, quando o banco foi oficialmente 

implantado. 

As ações do projeto, construído na relação com a comunidade, foram desenvolvidas por 

metodologia do tipo participante, por esta permitir, entre outros fatores, o trabalho coletivo com 

atividades demarcadoras de um relacionamento mais próximo entre a universidade e os 

protagonistas das ações. Consideramos a participação e o envolvimento dos sujeitos passo 

fundamental para a realização de projetos comprometidos com o desenvolvimento e com o 

saber humano para conquista da autonomia, da liberdade e da formação da consciência crítica.  

Sendo assim, a primeira etapa dessa construção na comunidade foi através de oficina 

sobre a implementação do banco e formação da comissão gestora do mesmo, a qual tem como 
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membro dois alunos da licenciatura em Educação do Campo. Além disso, foram dialogadas 

orientações de como as sementes devem ser identificadas, a importância do armazenamento em 

garrafas pets transparentes e com etiqueta contendo algumas informações botânicas e de origem 

das mesmas, além de ficha cadastral de todos os associados do banco e informações acerca da 

doação, empréstimo e devolução de cada semente. O local de armazenamento deve ser seco, ao 

abrigo de baixa luminosidade e livre de possíveis predadores e deve haver um controle eficaz 

da entrada e saída das sementes, as garrafas ficam expostas em uma estante de metal aberta para 

facilitar a visualização e o controle.   

A identificação das variedades de espécies mantidas no banco é feita por meio de 

fotografia das sementes (Figura 1), dados agronômicos e fenotípicos. Assim como ficha de 

identificação e termo de compromisso assinado pelos agricultores que fazem parte do banco, 

para identificarmos o local de origem, o tipo de semente que doou e que retirou, informações 

pessoais e sobre as atividades no campo, como a produtividade das sementes. 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 1: Fotografia das sementes para identificação 

Fonte: Dado dos autores, 2021. 

 

Toda essa construção se deu no âmbito da Associação Desenvolvimento Comunitário 

da Lagoa do Cedro, onde o banco foi instalado a partir de registro em ata de assembleia, bem 

como a construção do estatuto do banco e toda sua documentação. Além desses resultados 

obtidos a comunidade relata o incremento da produção, o resgate de sementes locais e de valor 

cultural, o fortalecimento da associação de moradores e organização das mulheres da 

comunidade num grupo produtivo chamada Marias do Cedro. 

           A principal função desses bancos é a preservação do patrimônio genético-cultural e da 

soberania alimentar como contribuição à manutenção destas importantes sementes frente à atual 
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erosão genética dos cultivares e da consolidação do monopólio da produção e comercialização 

das sementes, as sementes corporativas (SARAVALLE, 2010). Além do intercâmbio entre os 

agricultores e o diálogo entre os saberes tradicionais e acadêmicos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do relato descrito nesse trabalho podemos reafirmar a importância da Educação 

do Campo como ferramenta de luta dos sujeitos a partir de sua materialidade de origem, as lutas 

dos povos do campo. Tais ações caminham no sentido de que os bancos possam fortalecer a 

troca e doação de sementes nativas entre agricultores dos municípios envolvidos e colaborar 

com manutenção de espécies resilientes dos diferentes Biomas do estado da Bahia, propiciando 

assim, segurança alimentar e nutricional das comunidades envolvidas. 

Além disso, pretendemos fortalecer o debate de gênero nas comunidades, destacando o 

papel das mulheres na agricultura familiar e camponesa e da importância delas na manutenção 

das sementes nativas desses territórios. 
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Resumo - A alface, Lactuca sativa (família Asperaceae) devido a sabor, preço reduzido para o consumidor e 

qualidade nutricional, torna-se a principal salada consumida pela população. Por isto, é imprescindível o 

desenvolvimento e pesquisas. Assim, o objetivo dos autores foi avaliar o desenvolvimento da alface americana 

com o uso de diferentes coberturas de solo na região de Guanambi, BA. O experimento foi conduzido no setor de 

agricultura do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, Baiano – Campus Guanambi, localizado no 

distrito de Ceraíma, município de Guanambi – BA com os seguintes tratamentos: adição de 5 cm de cobertura 

vegetal, com as seguintes espécies vegetais: parte aérea de capim napier (Pennisetum purpureum), triturado; parte 

aérea de leucena (Leucaena leucocephala), triturada; casca de mamona (Ricinus communis L.) e a testemunha sem 

adição de cobertura do solo. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com cinco repetições, 

totalizando 20 plantas. A cobertura do solo com uso de espécies vegetais é uma prática importante, pois reduz 

evaporação da água, ativa a biota do solo e retém umidade no solo e contribui para ganho significativos da cultura 

da alface. 

 

 Palavras-Chave: Lactuta sativa; Conservação do solo; Cultivo. 
 
Resumen - La lechuga, Lactuca sativa (familia Asperaceae) por su sabor, precio reducido para el consumidor y 

calidad nutricional, se convierte en la principal ensalada consumida por la población. Por eso, el desarrollo y la 

investigación son fundamentales. Así, el objetivo de los autores fue evaluar el desarrollo de la lechuga iceberg 

utilizando diferentes cubiertas de suelo en la región de Guanambi, BA. El experimento se realizó en el sector 

agropecuario del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología, Baiano - Campus Guanambi, ubicado en 

el distrito de Ceraíma, municipio de Guanambi - BA con los siguientes tratamientos: adición de 5 cm de cobertura 

vegetal, con las siguientes especies de plantas: parte aérea del pasto napier (Pennisetum purpureum), suelo; parte 

aérea de leucaena (Leucaena leucocephala), suelo; corteza de ricino (Ricinus communis L.) y el control sin adición 

de cobertura de suelo. El diseño experimental adoptado fue de bloques al azar, con cinco repeticiones, totalizando 

20 plantas. Cubrir el suelo con el uso de especies vegetales es una práctica importante, ya que reduce la evaporación 

del agua, activa la biota del suelo y retiene la humedad en el suelo y contribuye a ganancias significativas en el 

cultivo de lechuga. 

 
Palabras Clave: Lactuta sativa; Conservacion del suelo; Cultivo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alface, Lactuca sativa (família Asperaceae) devido a sabor, preço reduzido para o 

consumidor e qualidade nutricional, torna-se a principal salada consumida pela população 

(SILVA et al., 2013). Utilizada na alimentação humana desde cerca de 500 a.C. Originária do 

Leste do Mediterrâneo, cultivada mundialmente, apresentando inúmeras variedades de folhas, 

cores, formas, tamanhos e texturas (ALENCAR et al., 2011). 

É a hortaliça folhosa mais difundida atualmente, sendo cultivada em quase todos os 

países. Seu cultivo vem sendo feito de forma intensiva, normalmente praticado pela agricultura 

familiar, gerando cinco empregos diretos por hectare (SOUSA et al., 2014). 

Possui ampla adaptabilidade às diversas condições climáticas, dessa forma, favorecendo 

o plantio e a colheita de produtos com boa qualidade por todo o ano (VERONLA et al., 2008). 

As pesquisas no setor agrícola vêm se desenvolvendo de forma crescente devido a 

necessidade de fornecer nutrientes às plantas, porém, levando em consideração os custos de 

produção, aumento da demanda na produção de alimentos e os problemas ambientais que a 

sociedade atual vem enfrentando (CHICONATO et al., 2013). 

Na olericultura uma técnica que traz benefícios reconhecidos aos sistemas de produção 

é a da utilização de cobertura morta do solo, sendo uma prática cultural (OLIVEIRA et al., 

2008). Segundo Reghin et al. (2002) o uso da cobertura do solo permite um produto mais limpo, 

com melhor qualidade. 

Em regiões semiáridas, têm-se em particular a recomendação do uso de coberturas 

mortas no solo, essa prática contribui para a melhoria do desempenho das culturas e do aumento 

na retenção de umidade do solo (SANTOS et al., 2016). Além de outras vantagens como 

diminuição no surgimento de plantas invasoras, evita as mudanças bruscas na temperatura do 

solo e diminui a lixiviação de nutrientes (RODRIGUES et al., 2009). 

Inicialmente, os produtores adotavam diversos materiais de origem vegetal, obtidos na 

propriedade ou nas imediações e resíduos de agroindústrias, como capim, folha de bananeira, 

serragem e outros similares. A utilização desses materiais contribui na conservação da 

microbiota do solo, aumenta a qualidade do produto, proporciona aumento no lucro do produtor 

e a conservação do meio ambiente (RODRIGUES et al., 2009). 
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Em relação às espécies utilizadas na cobertura de solo, são recorrentes o uso de 

leguminosas e gramíneas. As leguminosas têm destaque devido se associarem às bactérias 

fixadoras de nitrogênio, com potencial de aporte deste elemento no sistema e rápida 

decomposição de sua palhada, quando fragmentada e depositada na superfície do solo, com 

liberação de nutrientes e favorecimento do desempenho agronômico das culturas (SOUZA et 

al., 2012).  

As gramíneas geralmente apresentam uma decomposição mais lenta, inclusive, podendo 

acarretar na imobilização de nutrientes no solo (OLIVEIRA et al., 2008) 

A utilização de resíduos triturados das plantas leguminosas arbóreas, não só tem efeitos 

como cobertura morta, mas também potencial para fornecer nitrogênio, proporcionando efeito 

como adubação devido ao elevado teor de N nos tecidos (SOUZA et al., 2012). 

Testando diferentes coberturas de solo com materiais vegetais na cultura da alface em 

Rondônia, Carvalho et al. (2005) observaram que o uso das coberturas foi eficaz no controle de 

plantas daninhas e proporcionaram aumento nas médias do número de folhas, massa fresca e 

massa seca quando comparadas a testemunha (solo nu). 

O desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis se torna um dos grandes desafios 

da agricultura, essas inovações buscam produzir alimentos e fibras em qualidade e quantidade 

suficientes, sem afetar os recursos do solo e do ambiente (SOUSA et al., 2014).  

Esse trabalho teve como objetivo a avaliação do desenvolvimento da alface americana 

com o uso de diferentes coberturas de solo na região de Guanambi, Bahia.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O experimento foi conduzido no setor de agricultura do Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia, Baiano – Campus Guanambi, localizado no distrito de Ceraíma, 

município de Guanambi – BA, com latitude de 14º13’30’’ sul, longitude de 42º46’53’’ oeste 

de Greenwich, altitude de 525 m e com as médias anuais: precipitação de 663,69 mm, 

temperatura média de 26ºC e umidade relativa do ar de 64%. 

O cultivo ocorreu em um Latossolo Vermelho-Amarelo, com as seguintes características 

químicas na profundidade 0-20 cm: pH (H2O) = 7,89; 𝐴𝑙+3 = 0,0 cmolc/dm³; 𝐶𝑎+2 = 6 
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cmolc/dm³; 𝑀𝑔+2 = 1,8 cmolc/dm³; 𝐾+ = 1,35 cmolc/dm³; P (Mel) = 216 mg/dm³; MO = 6,20 

dag/dm³. 

Os tratamentos consistiram no cultivo da alface com adição de 5 cm de cobertura 

vegetal, foram utilizadas algumas espécies vegetais, sendo elas: parte aérea de capim napier 

(Pennisetum purpureum), triturado; parte aérea de leucena (Leucaena leucocephala), triturada; 

casca de mamona (Ricinus communis L.) e a testemunha sem adição de cobertura do solo. O 

delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com cinco repetições, totalizando 

20 plantas. 

  O cultivo das mudas foi conduzido em copos plásticos, onde foi utilizado o mesmo solo 

na sequência do experimento (figura 1).  

 

 

Figura 1: Cultivo das mudas de alface americana em copos plásticos.  

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

O transplantio ocorreu 30 dias após a germinação, as mudas foram transferidas para os 

vasos e foi realizada a adição das coberturas no mesmo dia (figura 2). 
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Figura 2: Transplantio das mudas de alface para os vasos, e adição das coberturas vegetais.  

Fonte: Autoria própria, 2020. 

Após o transplantio das mudas, com 30 dias, ocorreu a colheita das plantas, onde foram 

retiradas do solo e levadas para o laboratório para análise.  

As variáveis analisadas foram: diâmetro do pseudocaule (𝑚𝑚. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1), número de 

folhas, massa fresca (𝑔. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1) e massa seca (𝑔. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1). O diâmetro do pseudocaule foi 

medido com auxílio de paquímetro digital. Para a avaliação do número de folhas foram 

descartadas as folhas não comerciais, depois contadas as folhas. 

 A avaliação da massa fresca e massa seca foi realizado com auxílio de uma balança 

analítica, as raízes foram cortadas e descartadas, em seguida realizou a pesagem da massa fresca 

(figura 3), posteriormente, para a obtenção da massa seca, o material foi levado à estufa, com 

uma temperatura de ± 65ºC, durante um período de 72 horas, até atingir massa constante, 

mesmo método utilizado por Carvalho et al. (2005). 

Após a coleta, todos os dados foram submetidos à análise de variância e em seguida foi 

feito o teste de comparação de média de Tukey (P<0,05), com auxílio do programa de análise 

estatística Sisvar. 
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Figura 3: Obtenção dos valores de massa fresca (𝑔. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1) com auxílio de uma balança analítica.  

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Observa-se, na Tabela 1, que os tratamentos com uso de casca de mamona e testemunha 

apresentaram um número médio que oscilou entre 17,80 e 18,20  𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎𝑠. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1, sendo estes 

os menores resultados, estando significativamente abaixo dos valores obtidos nos tratamentos 

com o uso de leucena e capim napier, os quais oscilaram entre 25,75 e 29,80 𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎𝑠. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1.  

 

Tabela 1. Número de folhas, diâmetro do pseudocaule, massa fresca e seca por planta de alface, em sistema de 

produção com uso de coberturas vegetais. 

Tratamentos 

(Coberturas do 

solo) 

Número de 

folhas 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1 

Diâmetro do 

pseudocaule 

(𝑚𝑚. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1

) 

Massa fresca 

(𝑔. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1) 

Massa seca 

(𝑔. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1) 

Capim Napier 29,80 a 20,32 a 208,75 a 13,87 a 

Leucena 25,75 a 17,49 ab 172,75 ab 13,69 ab 

Casca de 

mamona 

18,20 b 16,03 ab 120,11 b 8,43 ab 

Test. Solo sem 

cobertura 

17,80 b 15,22 b 103,68 b 8,15 b 
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C.V. % 10,43 13,97 25,75 27,90 

Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). Fonte: Autoria 

própria, 2020. 

Em relação a casca de mamona, a sua baixa eficiência pode estar acometida ao fato da 

casca não ter sido triturada para o seu uso, o que dificulta a decomposição mais rápida da casca, 

além da elevada relação C/N (carbono/nitrogênio) (SEVERINO et al., 2007). A relação C/N 

alta pode causar a inibição do N para a cultura. O motivo da testemunha ter apresentado um 

valor tão baixo pode estar atribuído à concorrência com as plantas daninhas, as quais, devido à 

sua agressividade e desenvolvimento privaram as plantas de alface de fatores essenciais ao seu 

desenvolvimento, tais como água, luz e nutrientes.  

 Para os tratamentos com cobertura capim napier e leucena, observa-se que não houve 

diferença significativa entre os dois tratamentos, em relação ao número de 𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎𝑠. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1, 

ou seja, as duas coberturas mostraram-se eficientes na produção de folhas da alface.  

 O valor médio do diâmetro do pseudocaule no tratamento com uso de capim napier, 

mostrou-se significativamente acima dos demais tratamentos, enquanto que o valor médio nesse 

tratamento foi de 20,32 𝑚𝑚. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1, o valor obtido no tratamento da testemunha foi de 15,22 

𝑚𝑚. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1, sendo este, o menor valor obtido. 

 Em relação à massa fresca acumulada, obteve-se um valor médio de 120,11 𝑔. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1 

no tratamento com uso de casca de mamona e na testemunha um valor médio de 

103,68 𝑔. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1, esses foram os menores valores, sendo significativamente abaixo do 

tratamento com uso de capim napier, o qual, o valor médio obtido foi de 208,75 𝑔. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1. 

Os valores médios da massa seca (𝑔. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1), se mantiveram próximos, porém, o tratamento 

com uso de capim napier obteve valor médio significativamente acima do valor da testemunha, 

valores que oscilaram entre 13,87 𝑔. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1 e 8,15 𝑔. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎−1. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A cobertura do solo com uso de diferentes espécies vegetais é uma prática importante, 

pois resulta em ganhos significativos à cultura da alface. Constatou-se, nesse trabalho, que duas 

das coberturas do solo influenciaram de forma significativa no número de folhas por planta, em 
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relação à testemunha sem cobertura do solo. Entre os tratamentos, a cobertura com capim napier 

foi superior às demais. 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo discutir o papel das Feiras Agroecológicas (FA) como alternativa de mercado para os 

produtores e consumidores do Ceará. Tendo por base os teóricos que pensam o campesinato para além da 

perspectiva econômica (SHANIN, 1979; MOURA, 1986; OLIVEIRA; 2007) e a Agroecologia como caminho 

para o desenvolvimento rural (ALTIERI, 2008), procurou-se identificar as estratégias empreendidas pelos 

camponeses e os resultados decorrentes da comercialização agroecológica no Ceará por meio das feiras 

agroecológicas. A metodologia utilizada contou com revisão bibliográfica, a coleta de dados em campo, no período 

de 2013 a 2014, e por meio das técnicas de netnografia (KOZINETS, 2010) nos anos de 2020 e 2021. Constatou-

se que a comercialização nas feiras agroecológicas enseja um aumento significativo na renda dos camponeses e 

induz a diversificação da produção, o que reflete na melhoria da alimentação e promove a segurança alimentar 

para as famílias. As FA estudadas possibilitam aos consumidores o acesso a produtos mais seguros e a preços 

justos. As relações sociais desenvolvidas nas feiras transcendem a dimensão econômica, geram laços de amizade, 

baseados na confiança e na solidariedade.  

 

Palavras-Chave: Feiras Agroecológicas; Campesinato; Mercados Locais. 

 
Resumen 

Este artículo tiene como objetivo discutir el papel de las Ferias Agroecológicas (FA) como un mercado alternativo 

para productores y consumidores en Ceará. A partir de teóricos que piensan que el campesinado más allá de la 

perspectiva económica (SHANIN, 1979; MOURA, 1986; OLIVEIRA; 2007) y la Agroecología como vía de 

desarrollo rural (ALTIERI, 2008), buscamos identificar las estrategias emprendidas por los agricultores y los 

resultados. de comercialización agroecológica en Ceará a través de ferias agroecológicas. La metodología utilizada 

incluyó revisión de la literatura, recolección de datos en campo, de 2013 a 2014, y mediante técnicas de netnografía 

(KOZINETS, 2010) en 2020 y 2021. Se encontró que la comercialización en ferias agroecológicas conlleva un 

aumento significativo en los ingresos de campesinos e induce a la diversificación de la producción, lo que se refleja 

en la mejora de la alimentación y promueve la seguridad alimentaria de las familias. El AF estudiado proporciona 

a los consumidores acceso a productos más seguros a precios justos. Las relaciones sociales que se desarrollan en 

las ferias trascienden la dimensión económica, generan lazos de amistad, basados en la confianza y la solidaridad. 

Palabras Clave: Ferias Agroecológicas; Campesinado; Mercados locales. 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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As feiras agroecológicas (FA) se destacam como um canal de circuito curto de 

comercialização, por essa se constituir em fonte alternativa de renda ao mesmo tempo em que 

não impede a dedicação do camponês à produção. Revela-se, portanto, como uma estratégia de 

forte potencial de contribuição para a permanência no campo com qualidade de vida. 

Uma das vantagens das FA é manter o camponês no mercado, sem a necessidade de 

atravessadores, fazendo com que esse perceba uma maior retribuição financeira sobre os frutos 

do trabalho. Além disso, a feira estabelece uma relação campo-cidade que tira o camponês da 

invisibilidade e coloca transparência nas relações de comércio, gerando laços de solidariedade 

entre consumidores e produtores.  

As FA apresentam-se como respostas locais à ação cada vez mais globalizada dos 

“Impérios Alimentares”. Tais impérios são empresas transnacionais que dominam toda a cadeia 

de produção de alimentos, desde a indústria de maquinários e de insumos, das pesquisas 

científicas, do beneficiamento, até a distribuição e a comercialização (MARCOS, 2008).   

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, em números absolutos 

(BOMBARDI, 2016) e em 2019 houve aprovação recorde de novos registros de venenos 

liberados para uso no país, inclusive os considerados altamente ou extremamente tóxicos pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (MELO; CRUZ; SANTANA, 2020). 

Apesar desse contrassenso, a região Nordeste lidera o ranking nacional de produção de 

alimentos orgânicos e agroecológicos, com 42.236 estabelecimentos ou 46% da produção 

nacional (IBGE, 2006). 

Por outro lado, aparece como uma potencialidade para os camponeses o aumento da 

demanda por alimentos sem agrotóxicos. Todavia, ainda é preciso educar o consumidor sobre 

a diferença entre o alimento agroecológico e o chamado “orgânico”, uma vez que esse último 

é produzido a partir da lógica do Agronegócio. Diferentemente, na Agroecologia são 

priorizados a produção familiar em policultivos, visando o autoconsumo, os mercados locais e 

a venda direta.  

A crise econômica impulsionada pela pandemia reafirma a importância da agricultura 

camponesa, pautada em pequenas e médias propriedades e voltada ao suprimento dos mercados 

locais (ALENTEJANO, 2020; ALTIERI; NICHOLLS, 2020). É fato que camponeses 

autônomos, donos de suas terras, estão bem menos vulneráveis à crise econômica do que os 
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trabalhadores assalariados urbanos ou das empresas do Agronegócio. Ademais, mercados 

supridos por produtores locais também estão mais protegidos de uma eventual escassez de 

alimentos. 

É nesse contexto que as FA constituem um fértil campo de reflexão teórica porque 

trazem em seu cerne a resistência camponesa diante das pressões do mercado e do modo 

capitalista de produção. Para além de alimentos sem venenos, a Agroecologia propõe uma nova 

forma de produzir, de se relacionar com natureza e de viver.  

Nesse aspecto diante da crise sanitária mundial, ocasionada pelo novo coronavírus, que 

causa a COVID-19, a rotina da população mundial, no campo e na cidade, mudou 

drasticamente. O alto índice de contágio desse vírus, aliado à fragilidade do sistema de saúde, 

fez com que vários estados brasileiros, sobretudo os nordestinos, decretassem medidas de 

prevenção à doença, mesmo a contragosto do governo federal. Nesse sentido, em março de 

2020, foi decretado estado de calamidade pública no Ceará e a rotina da população foi 

modificada com a chamada situação de quarentena e isolamento social.  

Diante disso, propomos uma discussão acerca da estratégia empreendida pelos 

camponeses, a fim de escoarem a produção agroecológica, mesmo com as restrições sanitárias 

impostas pelo governo do Estado. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Os métodos de pesquisa, utilizados neste trabalho, baseiam-se em levantamento 

bibliográfico sobre o tema, o qual consiste na busca de estudos que possam embasar 

teoricamente a pesquisa, sobretudo, os autores que discutem o campesinato e a questão agrária, 

dentre os quais se destacou Martins (1981), Oliveira (1990); a Agroecologia como caminho 

para o enfrentamento da crise na Agricultura como Altieri (2004), Caporal e Costabeber (2006) 

entre outros; e os Circuitos Curtos de Comercialização, especialmente as feiras agroecológicas, 

temas discutidos por Darolt (2013) e Rodrigues (2011), respectivamente. 

Para alcançar resultados relevantes, as estratégias de investigação contam 

imprescindivelmente com o trabalho de campo. O qual é para a Geografia um dos principais 

recursos, quando alinhado com a teoria, para o entendimento das questões estudadas. O 

geógrafo deve perceber a lógica subjacente da organização do espaço, cuidando apenas para 
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que o excesso de teorias e ideias preconcebidas em gabinete não se sobreponha à realidade. É 

um exercício dialético, no qual a teoria ilumina a análise da realidade em campo e, a partir 

disso, produz nova teoria (TRICART, 2006). 

No intuito de revelar as potencialidades e os desafios que esses camponeses/feirantes 

têm enfrentado foram entrevistadas oito camponesas, de sete comunidades diferentes, 

localizadas em cinco municípios do Ceará (Crateús, Itapipoca, Potiretama, Quixadá e Viçosa 

do Ceará). Entrevistou-se também dois técnicos em Agropecuária que trabalham na região de 

Quixadá, uma assessora do Projeto Paulo Freire que atua na região dos Inhamuns, uma das 

coordenadoras do Movimento Ibiapaiano de Mulheres e a gerente de vendas da Bodega do Povo 

de Viçosa do Ceará. As entrevistas foram todas virtuais, por meio da plataforma google meet 

ou de conversas gravadas em áudio pelo aplicativo whatsapp. A análise está sustentada pelas 

teorias geográficas sobre a Questão Agrária, o Campesinato, bem como sobre a Agroecologia. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Há uma variedade de alternativas de canais de comercialização para os produtos 

agroecológicos, cada um com diferentes tipos de imposições ao camponês, como escala de 

produção, diversificação dos produtos, qualidade, preços baixos, regularidade. Cabe aos 

produtores desenvolverem a melhor estratégia de comercialização de acordo com as suas 

possibilidades, que pode ser a combinação de vários deles. Os principais canais de 

comercialização de circuitos curtos são: venda direta na propriedade; feiras do produtor; lojas 

especializadas; vendas em bares, restaurantes e hotéis; venda porta a porta; venda em beira de 

estrada; e a venda a mercados institucionais (programas do governo como o PAA- Programa 

de Aquisição de Alimentos e o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

 Dentre os canais de comercialização de circuitos curtos, as FA constituem-se em uma 

significativa fonte de renda para os camponeses e representam, na maioria dos casos, a forma 

mais simples e barata de se colocarem no mercado.  

As FA são muito mais que simples canais de comercialização, elas são uma ferramenta 

de consolidação do território camponês, pois viabilizam a permanência do pequeno produtor 

no campo e, consequentemente, a reprodução material e cultural das sociedades camponesas. 

Elas são também espaços políticos de negação da lógica hegemônica de produção e comércio, 
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constituindo-se em uma demonstração de que outro mercado é possível, um mercado no qual 

as relações econômicas são apenas uma parte de relações sociais maiores.  

As iniciativas apresentadas nesse artigo são frutos do trabalho das ONGs, Movimentos 

Sociais e entidades como Cetra, Esplar, MST e Cáritas em parceria com os camponeses. Na 

região Noroeste do Estado do Ceará, destaca-se a atuação da Bodega do Povo, uma unidade de 

comercialização agroecológica e solidária, apoiada pelas Cáritas Diocesanas e gerida pelos 

próprios sócios. A Bodega iniciou as suas atividades, em 2004, na cidade de Tianguá, como 

cooperativa; e em 2018 por decisão do grupo foi transferida para Viçosa do Ceará, e 

juridicamente registrada como Associação. Dessa forma, conta atualmente com 16 associados, 

dos quais 11 são mulheres. A produção é variada e conta além dos produtos em natura, com 

produtos beneficiados como polpa de frutas, licores, geleias, pães e bolos.  

Na região Norte do Ceará, a organização dos camponeses no trabalho com a 

Agroecologia se deu a partir do curso de Agentes Multiplicadores da Agroecologia, no qual 

surgiu a ideia da feira de forma espontânea entre os produtores. O sucesso dessa feira espalhou 

a iniciativa para outros territórios, hoje tem-se duas redes apoiadas pelo Cetra, sendo a feira de 

Itapipoca a mais antiga (figura 1). Com o aumento da produção, as feiras aumentaram em 

número e tamanho e também em periodicidade.  

 

 

Figura 1: Feira Agroecológica de Itapipoca 
Fonte: BATISTA, 2013. 
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As feiras agroecológicas e outras formas de comercialização solidária são em si uma 

resistência política às investidas do agronegócio contra o campesinato. Em meio às novas 

demandas impostas pela reestruturação do Capitalismo, aceleradas pela pandemia de Covid-19, 

os camponeses têm experienciado estratégias de vendas até então inéditas para eles como o 

serviço delivery de cestas de produtos agroecológicos, conforme ilustrado na figura 2: 

 

 
Figura 2: Cestas agroecológicas prontas para a entrega em Viçosa do Ceará 

Fonte: Foto cedida por uma camponesa/feirante– Viçosa do Ceará 

 

De acordo com a gerente de vendas da Bodega do Povo, em Viçosa do Ceará, as 

restrições sanitárias que ensejaram o fechamento do comércio nos municípios cearenses, 

inicialmente levaram a uma situação crítica para os camponeses agroecológicos, com perda de 

produtos por falta de escoamento da produção e a consequente baixa na renda das famílias. A 

solução para o problema foi pensada coletivamente, segundo ela: 

 
Olha, quando começou a pandemia foi um baque para todo mundo né? Eu 

simplesmente fechei as portas e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, mandei 

mensagem no grupo: “gente não mandem nada amanhã, porque eu não sou abrir 

amanhã”.E aí a gente fechou. A partir da segunda semana os associados começaram 

a me ligar: “ - Mazé o que eu vou fazer com produto estragando aqui no quintal?” A 

gente chega a se emocionar [...] “O que eu vou fazer pra pagar as contas no final do 

mês?” Aí eu digo: não, a gente tem que fazer alguma! A gente já tinha pensado em 

trabalhar com cestas, mas tinha aquele medo sabe? Então a gente se reuniu com a 

diretoria e dissemos: agora é a hora da gente colocar em prática a ideia de trabalhar 

com cestas. (GERENTE DE VENDAS DA BODEGA DO POVO, VIÇOSA DO 

CEARÁ) 

 

Em vários municípios do estado a opção pela entrega de cestas também foi a alternativa 

que se mostrou mais efetiva. Os produtos passaram a ser divulgados pelas redes sociais, 

conforme mostrado na figura 3, e os consumidores passaram a encomendar com antecedência. 
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Assim, as cestas são entregues nos dias combinados nos domicílios ou retiradas em um ponto 

específico. 

 

 
Figura 3: Lista de produtos da Feira agroecológica virtual de Itapipoca no Instagram 

Fonte: Foto do perfil público do Cetra no Instagram. 

 

De acordo com os camponeses entrevistados, a experiência de trabalho com a entrega 

das cestas, inaugurado por conta da pandemia, surpreendeu positivamente, já que as vendas 

aumentaram. Afirmando a lógica de que o campesinato se ergue e reergue em momentos de 

crise (SHANIN, 1983). Nesse sentido, uma camponesa entrevistada, de Crateús afirma que: 

 

A princípio houve essa diminuição por conta da interrupção da feira agroecológica. 

Depois, a poucos meses, nós conseguimos passar a vender por mês mais até do que o 

acumulado na feira. No começo da pandemia foi desesperador, mas comprei um 

celular e começamos do zero o mercado delivery de cestas agroecológicas em Crateús 

(CAMPONESA AGROECOLÓGICA, CRATEÚS). 

  

 Por meio do relato, apreendemos que o campesinato se entende como classe em 

momentos de crise, quando sua diferenciação interna é posta de lado, onde a coesão da classe 

se torna clara e evidente (SHANIN, 1983). Dessa forma, a organização camponesa e a 

coletividade favoreceram a construção de alternativas para a escoação dos produtos 
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agroecológicos. Outra camponesa, de Viçosa do Ceará atribui o aumento nas vendas durante a 

Pandemia a uma maior conscientização dos consumidores. Segundo ela: 

 

Nesse momento tão difícil, que é a pandemia, por incrível que pareça a gente trabalhou 

muito mais. Porque muita gente demorou mais tempo em casa e passou a buscar uma 

alimentação de verdade. As pessoas aos poucos estão compreendendo que a nossa 

saúde depende do que nós comemos. (CAMPONESA AGROECOLÓGICA, 

VIÇOSA DO CEARÁ) 

 

É fato que parte do aumento da demanda por produtos agroecológicos deve-se ao 

contexto de contínuas transformações gerado pela pandemia de Covid-19, no ano de 2020. A 

humanidade deparou-se com a necessidade imediata de reinventar padrões de produção e 

consumo. A preocupação com a saúde das pessoas e do planeta tomou conta da mídia e das 

conversas cotidianas. As epidemias recentes na história – gripe suína, gripe aviária e covid-19, 

por exemplo - têm origem em áreas de expansão do agronegócio. Monocultivos genéticos, 

aumentam as chances dos vírus se reproduzirem e ampliarem a sua resistência, sendo um risco 

inclusive para a viabilidade econômica desses empreendimentos.  

Porém, as grandes empresas do ramo resolvem o problema da sua lógica de 

superprodução, para superlucros, fragmentando a cadeia e terceirizando as etapas mais críticas, 

assim, se algo der errado, não serão elas a arcarem com as consequências. É nessa trama 

perversa que muitas famílias agricultoras no Brasil têm sido envolvidas. Além dos prejuízos 

financeiros, em caso de contaminação, os trabalhadores rurais são os primeiros atingidos. O 

epidemiologista evolutivo Rob Wallace alerta que: 

 

A monocultura de capital intensivo – tanto a pecuária quanto a agricultura – 

impulsiona o desmatamento e os empreendimentos que aumentam a taxa e o alcance 

taxonômico do transbordamento de patógenos: dos animais selvagens para os da 

pecuária e, destes, para os trabalhadores do setor. Uma vez que esses patógenos 

entram na cadeia alimentar, a produção pode contribuir com a seleção de variantes de 

patógenos de maior mortalidade, por recombinação genética e por mudanças 

antigênicas, ocorrida sob circunstâncias de supressão imunológica. Através do 

comércio global que agora caracteriza o setor, as cepas recém-desenvolvidas podem 

ser exportadas para todo o mundo (WALLACE, 2020, p. 527). 

 

Wallace (2020) denuncia a catástrofe ambiental que representa o Agronegócio. Por isso 

o grande desafio do campesinato conforme Fernandes (2012, p.746) “é manter sua soberania 

desenvolvendo seu território por meio de sua autonomia relativa e do enfrentamento da 
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hegemonia do capital”. Com isso, reafirma-se a importância do fortalecimento da produção 

camponesa agroecológica por meio da comercialização seja por qual meio for possível. No caso 

dos camponeses do Ceará a estratégia de vendas online tem sido bem-sucedida e com potencial 

de permanecer, mesmo após o fim das restrições sanitárias. Uma camponesa, de Itapipoca, 

relata que: “Para mim com a Pandemia não tive dificuldade [com as vendas]. Só é difícil, porque 

a gente gosta é de tá junto, de ver os amigos, conversar”. Este foi o único ponto negativo 

apontado pelos entrevistados: à perda da dimensão festiva das feiras. 

O principal papel das feiras agroecológicas é eliminar a dependência de 

atravessadores, fazendo com que os produtores percebam uma maior retribuição financeira 

sobre os frutos do seu trabalho. Essas feiras são também uma alternativa para os consumidores 

que buscam produtos livres de agrotóxicos sem precisarem pagar os preços abusivos dos 

produtos orgânicos, os quais obedecem à lógica de produção do Agronegócio. 

A comercialização por circuitos curtos tem como uma das principais vantagens o baixo 

custo tanto para o produtor quanto para o consumidor. Além disso, o tempo entre o momento 

da colheita dos alimentos e a disponibilidade para o consumidor final é reduzido, se comparado 

aos circuitos longos. Isso diminui os riscos de contaminação, evita o desperdício e dispensa o 

uso de conservantes. Portanto, esse tipo de circuito é mais sustentável, porque reduz o consumo 

de energia necessária ao transporte de mercadorias, bem como a necessidade de embalagens 

mais resistentes e também mais degradantes ambientalmente (DAROLT, 2013).  

É imprescindível que também os consumidores tenham o direito e, principalmente, o 

acesso a alimentos seguros. Por isso, as iniciativas de comercialização dos produtos 

agroecológicos devem ser vistas como uma ferramenta para a disseminação de alimentos 

saudáveis, já que os produtos orgânicos tendem a ser um direito restrito à elite. A palavra 

“confiança” foi a que mais apareceu nos discursos dos consumidores entrevistados durante os 

trabalhos de campo. 

Nesse sentido, as Feiras Agroecológicas aparecem como uma alternativa viável, a fim 

de conduzir o camponês à autonomia, de fazê-lo superar a lógica que lhe é imposta pelo capital 

e ajudá-lo a criar outra lógica, pautada em outras matrizes de racionalidades, que contemplem 

a família, a soberania alimentar e o respeito às pessoas e ao meio ambiente. Uma vez que, para 

além da produção, a forma como os camponeses se relacionam com o seu território é diferente 

da lógica que é inerente ao território do agronegócio. Em outras palavras, “enquanto o 
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agronegócio organiza seu território para produção de mercadorias, os camponeses organizam 

seu território, primeiro, para sua existência, precisando desenvolver todas as dimensões da 

vida” (FERNANDES, 2008, p. 283). Assim, as feiras agroecológicas afirmam a identidade e o 

fortalecimento do campesinato, desde as formas de concepção e compreensão sobre o trabalho 

na/com a terra, passando pela produção e entrega final ao consumidor. 

O atual modelo de produção agrícola, com base no monocultivo, põe em risco a 

soberania alimentar. Se por um lado a Revolução Verde permitiu a produção em larga escala, 

o que diminuiu o custo dos alimentos para o consumidor, por outro expropriou camponeses, 

gerou dependência dos agricultores, em relação a insumos externos, aumentando o custo da 

produção. Além de causar sérios danos ao meio ambiente (PORTO-GONÇALVES, 2004). 

Assim, a Agroecologia aparece como uma alternativa viável, a fim de conduzir o camponês à 

autonomia, de fazê-lo superar a lógica que lhe é imposta pelo capital e ajudá-lo a criar outra 

lógica, pautada em outras matrizes de racionalidades, que contemplem a família, a soberania 

alimentar e o respeito às pessoas e ao meio ambiente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As feiras agroecológicas, no grupo investigado, são resultado de um processo de 

formação política e ideológica, iniciado com a luta pela terra, são, portanto, continuidade dessa 

luta. O que se procurou entender é como e em que medida a Agroecologia ganha espaço dentro 

do atual quadro de desenvolvimento do capitalismo no campo e quais impactos na vida do 

camponês e da sociedade ela causa. Dessa forma, a pesquisa sobre o papel das Feiras 

Agroecológicas no fortalecimento do campesinato se faz necessária, sobretudo, porque este 

tema remete a uma série de outras questões importantes, como a soberania e a segurança 

alimentar, o desenvolvimento rural endógeno, a preservação do meio ambiente, além da 

preocupação com a saúde do produtor e do consumidor e os resultados da reforma agrária.  
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Resumo 

Este artigo traz uma reflexão sobre a importância da inserção dos jovens estudantes da Educação Profissional em 

ambientes que desenvolvam um modelo de agricultura sustentável e preocupado com os bens naturais. A 

experiência apresentada neste artigo, deu-se a partir da aproximação entre uma Instituição de Ensino e Produtores 

Agroecológicos. O estudo envolveu estudantes do Curso Técnico de Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul-Campus Vacaria e os Produtores Agroecológicos do Município de Ipê/RS, 

reconhecido como a Capital Nacional da Agroecologia. Durante a pesquisa foram realizados encontros com os 

estudantes e saídas a campo para que os mesmos visitassem o Centro Ecológico Ipê, a Cooperativa EcoNativa e 

três propriedades de Agricultores Ecologistas do município. Como resultado, percebeu-se que após os encontros, 

os estudantes passaram a associar com maior frequência os impactos socioambientais ao modelo hegemônico de 

agricultura, assim como, houve um aprofundamento sobre os conhecimentos em Agroecologia e os cuidados com 

o meio ambiente. Com a pesquisa, conclui-se a importância da interlocução entre os agricultores ecológicos e as 

instituições de ensino, bem como, a relevância de oportunizar espaços/encontros como estes para a formação de 

profissionais que estejam preocupados com os problemas socioambientais da atualidade. 

 
Palavras-Chave: Agricultura Sustentável; Educação Ambiental; Agroecologia; Educação Profissional; ProfEPT. 

 
Resumen 

Este artículo reflexiona sobre la importancia de la inserción de jóvenes estudiantes de Educación Profesional en 

ambientes que desarrollen un modelo de agricultura sustentable preocupado por los bienes naturales. La 

experiencia presentada en este artículo se dio desde el acercamiento entre una Institución Docente y Productores 

Agroecológicos. El estudio involucró a estudiantes del Curso Técnico de Agricultura Integrada a Bachillerato del 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul-Campus Vacaria y Productores Agroecológicos de la ciudad de Ipê/RS, 

reconocida como la Capital Nacional de la Agroecología. Durante la investigación, se realizaron reuniones con los 

estudiantes y salidas de campo para que visiten el Centro Ecológico Ipê, la Cooperativa EcoNativa y tres 

propiedades de Agricultores Ecológicos en la ciudad. Como resultado, se notó que luego de las reuniones, los 

estudiantes comenzaron a asociar los impactos sociales y ambientales con el modelo hegemónico de agricultura 

con mayor frecuencia, así como una profundización de conocimientos en Agroecología y cuidado del medio 

ambiente. La investigación concluye la importancia del diálogo entre agricultores ecológicos e instituciones 

educativas, así como la relevancia de brindar espacios/encuentros como estos para la formación de profesionales 

preocupados por la problemática socioambiental actual. 

 

Palabras Clave: Agricultura Sostenible; Educación ambiental; Agroecología; Educación profesional; ProfEPT. 

1 INTRODUÇÃO  
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Vivemos um período de intensas e rápidas mudanças nas tecnologias e 

consequentemente na sociedade e no ambiente natural. Tais transformações tem levado a um 

esgotamento dos bens naturais e da biodiversidade. Podemos afirmar que fazemos parte de um 

modelo de sociedade insustentável. 

Por um longo tempo, acreditou-se que os recursos disponíveis no planeta eram infinitos, 

e portanto, não se esgotariam. No entanto, hoje sabemos que os recursos do planeta são finitos 

e que é necessário cuidar, conservar e preservar.   

Nos últimos séculos, nossa espécie vem causando tantos impactos no planeta, que os 

geólogos já estão falando em uma nova época chamada de Antropoceno (CRUTZEN; 

STOERMER, 2000). Muitos dos impactos ambientais do presente estão relacionados ao modelo 

de agricultura imposto pelo capital, que prioriza a monocultura e o uso excessivo de agrotóxicos 

e fertilizantes inorgânicos.  

Ainda nos primeiros anos da Revolução Verde, a cientista e ecologista Rachel Carson, 

em seu livro Primavera silenciosa, publicado no ano de 1962, já fazia referência aos estragos 

provocados no ambiente e na biodiversidade pela utilização de agrotóxicos na agricultura 

moderna (ou convencional).  

A agricultura moderna utiliza tecnologia avançada com pouca mão de obra, destinando 

grande parte da produção para o mercado externo, objetivando apenas o lucro. Além de causar 

enormes desequilíbrios ecológicos, a agricultura moderna gera riqueza para uma minoria, 

elevando os níveis de desigualdade social. Para Balsan (2006, p. 141) “Precisamos esquecer da 

‘ideologia modernizadora’, e construir uma realidade na qual a agricultura deve ser enfocada 

sob um olhar que não se volte apenas para a reprodução do capital.” 

A intensa exploração dos bens naturais relacionada aos modos de produzir, distribuir, 

consumir e gerir os resíduos, está comprometendo o equilíbrio natural dos ecossistemas, 

afetando toda a biodiversidade e comprometendo o futuro das próximas gerações. 

Portanto, é possível perceber que este modelo hegemônico agroindustrial é um modelo 

insustentável, que precisa ser revisto. No sentido contrário, como uma luta contra-hegemônica 

surge a agroecologia, uma ciência capaz de fazer a transição para um modelo agrícola 

sustentável, preocupado com a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas.  
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Um dos caminhos possíveis para superar os problemas socioambientais causados pela 

agricultura moderna, é por meio da educação. Por isso, é imprescindível que os cursos 

profissionais ligados à agricultura, deem um enfoque especial a temas relacionados à 

sustentabilidade e à agricultura familiar agroecológica. Precisamos de sujeitos com formação 

integral, preocupados com a sustentabilidade e não apenas de profissionais que pensem 

exclusivamente em produzir e gerar lucros. A formação profissional deve buscar uma formação 

omnilateral dos estudantes. De acordo com Ciavatta (2012), omnilateral se refere a “formar o 

ser humano na sua integridade física, mental, cultural, política, científico-tecnológica.” 

Diferentemente da formação unilateral que está associado ao trabalho alienado.   

Uma educação profissional que priorize as técnicas e os meios de produção, não dando 

a merecida atenção à sustentabilidade, pode formar profissionais que se preocupem apenas em 

buscar conhecimentos relacionados à eficiência produtiva. Essa eficiência, na maioria das vezes 

artificial, como se sabe, esgota e limita o uso da terra. Portanto, é necessário educar estudantes 

com uma visão sistêmica, para que estejam também preocupados com os bens naturais. Sendo 

assim, necessitamos inserir os jovens em ambientes que estimulem um pensamento crítico a 

respeito dos impactos socioambientais provocados por um modelo de agricultura saqueador dos 

bens naturais.  É preciso apresentar aos educandos, alternativas ao modelo hegemônico imposto 

pelo capital. 

Assim, para que os estudantes valorizem e passem a cuidar dos bens naturais, faz-se 

necessário inseri-los em um ambiente que conserve e preserve a biodiversidade, o solo, a água, 

o ar e demonstre preocupação com o bem-viver da sociedade. Nessa perspectiva, as 

propriedades rurais que desenvolvem a ciência da agroecologia surgem com um enorme 

potencial de inspirarem e conscientizarem os estudantes, pois de acordo com Altieri (2012, p. 

29) “[...] é amplamente aceito que o conhecimento tradicional é um recurso poderoso e 

complementar ao conhecimento produzido e disponibilizado pelas fontes científicas 

ocidentais.”. 

Portanto, para desenvolvermos uma produção agrícola sustentável, associado a 

construção de uma consciência ambiental, necessitamos de uma aproximação entre as 

instituições de ensino e os agricultores ecologistas.  Com a troca de saberes e o incentivo aos 

estudantes, associado a conquista de políticas públicas, podemos fortalecer a agroecologia, para 

desta forma, realizarmos a desejada transição agroecológica. 
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Este artigo é resultado de uma pesquisa maior que foi realizada em uma turma do Curso 

Técnico de Agropecuária Integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

(IFRS), Campus Vacaria, no ano de 2019. Vale ressaltar que os estudantes participantes da 

pesquisa eram recém ingressos na instituição de ensino.  

Neste trabalho, focamos na análise de como a aproximação e a imersão dos jovens 

estudantes em ambientes que desenvolvem a agricultura ecológica podem trazer resultados 

positivos, quando pensamos em construir uma consciência ambiental nos futuros profissionais, 

visando a construção de uma agricultura sustentável econômica, social e ambientalmente. 

 Para a pesquisa, foi utilizada a técnica da pesquisa-ação, pois  
 

[...] além de compreender, visa intervir na situação, com vistas a modificá-la. O 

conhecimento visado articula-se a uma finalidade intencional de alteração da situação 

pesquisada. Assim, ao mesmo tempo que realiza um diagnóstico e a análise de uma 

determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos 

mudanças que levem a um aprimoramento das práticas analisadas. (SEVERINO, 

2016, p. 127) 

 

Por se tratar de uma pesquisa em educação, foi adotada a abordagem qualitativa com 

cunho exploratório. Para Creswell (2007, p. 184) “A investigação qualitativa emprega 

diferentes alegações de conhecimento, estratégias de investigação e métodos de coleta e análise 

de dados.” Além disso, nesse tipo de pesquisa, os envolvidos ficam mais livres para 

expressarem seu ponto de vista sobre os assuntos que serão abordados, facilitando a 

compreensão do que está sendo investigado.  

Os dados foram coletados utilizando a técnica dos mapas mentais, usando como tema 

gerador a palavra Agroecologia. 

Para Marques (2008, p.35), o mapa mental 

 

[...] é uma ferramenta de planificação e de anotação de informações de forma não 

linear, ou seja, em forma de teia ou rede. Isto significa que a ideia principal é 

normalmente colocada no centro e as ideias associadas são descritas apenas com 

palavras-chave e ilustradas opcionalmente com imagens, ícones e cores variadas.  

 

Através desta técnica, o participante da pesquisa tem a oportunidade de expressar o que 

pensa a respeito do tema que está sendo pesquisado. A coleta dos dados foi realizada em dois 
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momentos, sendo um no início da pesquisa e outro após a aproximação e a imersão dos jovens 

em ambientes que desenvolvem a agroecologia. 

Portanto, a pesquisa utilizou o método exploratório. 

 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, 

de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado 

especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele 

formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. (GIL, 2008, p. 27) 

 

Após a finalização da coleta de dados, veio a análise do material produzido. A análise 

dos dados é um momento muito importante da pesquisa, pois é a partir deles, que obteremos os 

resultados.  

 

O processo de análise de dados consiste de extrair sentido dos dados de texto e 

imagem. Envolve preparar os dados para análise, conduzir análises diferentes, 

aprofundar-se cada vez mais no entendimento dos dados, fazer representação dos 

dados e fazer uma interpretação do significado mais amplo dos dados. (CRESWELL, 

2007, p. 194) 

 

 Por esse motivo, a pesquisa seguiu a Análise de Conteúdo, de acordo com as orientações 

de Bardin (1977), realizada em três etapas: (a) pré-análise, (b) exploração do material e (c) o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Conforme mencionado anteriormente, a coleta de dados foi realizada através da técnica 

dos mapas mentais. Cada estudante recebeu uma folha em branco, escreveu a palavra 

Agroecologia no centro, e a partir dela, em um tempo de cinco minutos, anotaram palavras que 

acreditavam ter relação com o tema. Após, os mapas mentais foram recolhidos para análise 

posterior. Participaram desta coleta, 40 estudantes da 1ª série do curso técnico de agropecuária 

integrado ao ensino médio, como dito anteriormente, recém ingressos na instituição. 

 Estes mapas mentais serviram de parâmetro para buscarmos compreender como a 

agroecologia é compreendida por estes estudantes. 

 Como o objetivo desta pesquisa foi desenvolver uma consciência ambiental nos jovens 

estudantes, nada melhor do que inseri-los em ambientes que estimulem este pensamento.  

 Para Leff (2009, p. 257) 

 

A educação ambiental traz consigo uma nova pedagogia que surge da necessidade de 

reorientar a educação dentro do contexto social e na realidade ecológica e cultural 

onde se situam os sujeitos e atores do processo educativo. Por um lado, isto implica a 

formação de consciências, saberes e responsabilidades que vão sendo moldadas a 

partir da experiência concreta com o meio físico e social, e buscar a partir dali soluções 
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aos problemas ambientais locais; 

 

 Desta forma, estes estudantes tiveram a oportunidade de ter um contato maior com a 

produção ecológica através de três etapas, realizadas em três momentos diferentes.  

 A primeira etapa foi uma aula expositiva-dialogada de aproximadamente uma hora, 

sobre conceitos básicos de sustentabilidade e agroecologia. O objetivo principal desse encontro 

foi levar estudantes a refletirem sobre a relação existente entre os impactos socioambientais e 

o modelo hegemônico de agricultura, apresentando como uma alternativa de transição, a 

agroecologia.  

 Para tratar do assunto, foi utilizado a projeção de slides com muitas imagens, pouco 

texto e dois vídeos/animações curtos, pois a finalidade desse encontro não era explorar 

conceitos complexos, mas sim refletir e ouvir a opinião dos estudantes a respeito do tema.  

 A segunda etapa consistiu em aproximar os estudantes a um produtor agroecológico. 

Este contato foi realizado através da ida à instituição de um representante dos Produtores 

Ecológicos do município de Ipê, município este, detentor do título de Capital Nacional da 

Agroecologia, desde o ano de 2010. Esta aproximação teve uma duração de aproximadamente 

1 hora e 20 minutos e possibilitou um diálogo diretamente com quem tem a vivência da 

produção ecológica e conhece diversas técnicas que são desenvolvidas na agroecologia. O 

encontro também possibilitou reflexões importantes aos estudantes, principalmente sobre os 

impactos dos agrotóxicos ao meio ambiente e à saúde humana. 

 Na terceira etapa, os estudantes tiveram a oportunidade de visitar o Centro Ecológico 

Ipê, a Cooperativa Econativa e três propriedades de Produtores Agroecológicos, todos 

localizados no município de Ipê, a uma distância de aproximadamente 67 Km do IFRS. O 

município de Ipê detém o título de Capital Nacional da Agroecologia e pertence a região de 

Vacaria, local onde o Instituto Federal está inserido.  

 As saídas a campo são excelentes oportunidades para aprofundar os conhecimentos fora 

do ambiente escolar. É neste momento que o estudante pode relacionar aquilo que aprendeu na 

teoria, com o que observa e experimenta na prática.  

 Para Boff (2012, p.153) 

 

Uma orientação ecológica da educação visando a sustentabilidade demanda 

transformar nossos métodos de ensino. Os estudantes já não podem aprender apenas 

dentro das salas de aula ou fechados em suas bibliotecas, em seus laboratórios ou 

diante dos programas de busca da internet. Devem ser levados a experimentar na pele 
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a natureza, conhecer a biodiversidade, saber da história daquelas paisagens, daquelas 

montanhas e daqueles rios. 

 

 Desta maneira, para (re)pensarmos uma nova agricultura, que seja sustentável 

econômica, social e ambientalmente, é preciso vivenciá-la. Assim, a imersão dos jovens 

estudantes em propriedades que desenvolvem a agroecologia é fundamental. 

 Após a realização das três etapas citadas acima, ocorreu novamente a coleta de dados 

através dos mapas mentais, obedecendo os mesmos critérios da coleta anterior. Essa coleta 

permitiu a análise sobre a nova percepção que os estudantes têm, a partir da intervenção 

realizada, sobre as questões ambientais e a agroecologia. 

Portanto, a comparação entre os mapas mentais prévios e os mapas mentais posteriores 

permitiram realizar uma análise de como este contato possibilitou a construção de uma 

consciência ambiental, assim como, se houve uma nova percepção em relação a Agroecologia. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como foram recolhidos 40 mapas mentais prévios, obteve-se uma grande diversidade 

de palavras, muitas delas sendo mencionadas apenas uma ou duas vezes. Isto dificultaria a 

organização e a comparação posterior entre os mapas mentais. Por este motivo, optamos por 

selecionar as palavras que foram citadas em pelo menos 5 mapas mentais diferentes. 

Para facilitar a compreensão, organizamos as informações em quadros. Iniciamos 

apresentando os resultados dos mapas mentais prévios, ou seja, os dados coletados antes da 

aproximação entre os produtores agroecológicos e os estudantes. Abaixo, o quadro 1 apresenta 

os resultados desta coleta de dados. 

 
 Quadro 1- Dados dos mapas mentais prévios 

Palavras Quantidade de mapas mentais que a palavra 

foi mencionada 

Sustentabilidade 18 

Meio Ambiente 13 

Agricultura 10 

Preservação 10 

Ecológico 10 
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Plantas 7 

Tecnologia 6 

Orgânico  6 

Estudo 6 

Cuidado 6 

Menos poluição 6 

Animais 5 

Sem agrotóxicos 5 

Máquinas 5 

Solo 5 

Agricultura ecológica 5 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

Ao analisar os mapas mentais prévios, observamos que as palavras que mais vezes 

foram mencionadas, apresentam relação direta com a agroecologia. Dentre elas, destacamos 

sustentabilidade, meio ambiente, preservação, ecológico, orgânico e agricultura ecológica. No 

entanto, ainda são palavras que demonstram um conhecimento superficial sobre o tema.  

Uma das marcas mais fortes da agroecologia é não fazer uso de agrotóxicos nas 

plantações e, percebemos que isto foi lembrado em apenas 5 mapas mentais. Além do mais, as 

palavras agricultura, plantas, tecnologia, estudo, cuidado, animais, máquinas e solo, são 

palavras gerais, o que confirma uma certa superficialidade sobre o tema.   

Em relação à palavra poluição, não é possível chegar a uma conclusão satisfatória, pois 

não saberemos se os mesmos, se referiram à agroecologia como causadora ou não de poluição. 

Dos 40 mapas mentais, em 30 deles apareceram palavras que tem relação com a 

agroecologia (mesmo que de forma superficial), 4 continham palavras que não tem nenhuma 

relação com agroecologia, em 3 deles surgiram palavras relacionadas a agroecologia e também 

a agricultura convencional/moderna, 1 mencionou apenas a palavra zoológico, 1 estudante 

registrou “não sei quase nada a respeito” e 1 estudante deixou em branco. 

A seguir, apresentamos os dados dos mapas mentais posteriores, realizados após os 

encontros e saídas a campo. 
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Quadro 2- Dados dos mapas mentais posteriores 

Palavras Quantidade de mapas mentais que a palavra 

foi mencionada 

Sem agrotóxicos 23 

Qualidade dos produtos 21 

Preserva a natureza 20 

Saúde 19 

Agricultura familiar 19 

Policultivos 18 

Defensivos naturais 14 

Sementes crioulas 14 

Adubos naturais 10 

Produtos orgânicos 10 

Sustentável 9 

Meio ambiente 9 

Áreas menores 9 

Qualidade de vida 8 

Saudável 7 

Menor produção 7 

Renda 6 

Estufa 6 

Feiras ecológicas 6 

Poucas máquinas  5 

Produtividade 5 

Bem-estar  5 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

Ao analisar o quadro 2, percebemos nitidamente uma evolução na apropriação de 

conceitos mais amplos em relação a agroecologia quando comparados ao quadro 1.  
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Primeiro, destacamos o aumento do número de palavras associadas, que passaram de 16 

para 22, que corresponde a um aumento de 27,77%. Segundo, que das palavras selecionadas de 

acordo com o critério adotado, apenas renda e estufa podem ser consideradas como palavras 

gerais. E o terceiro ponto a analisar, e talvez o mais importante, é a qualidade das palavras, pois 

termos como policultura, defensivos naturais, sementes crioulas, adubos naturais e feiras 

ecológicas, que passaram a ser associados a agroecologia, demonstram que houve um 

aprofundamento dos conhecimentos. 

Destacamos que os termos sem agrotóxicos, melhor qualidade do produto, preserva a 

natureza, saúde e agricultura familiar, sendo os que mais foram lembrados e mencionados, 

permite-nos afirmar que houve uma aprendizagem significativa por parte dos estudantes. 

Percebe-se que houve o entendimento de que a agroecologia valoriza a agricultura familiar, 

cultiva em áreas menores, produzindo uma grande variedade de alimentos, ao mesmo tempo 

que preserva o meio ambiente e valoriza a saúde das pessoas. 

As palavras saúde, qualidade de vida, saudável e bem-estar nos revelam que houve a 

compreensão de que os agrotóxicos, além de serem nocivos ao meio ambiente, também são 

nocivos à nossa saúde. O fato de a agroecologia não fazer uso destes produtos, tem correlação 

direta com saúde e bem-estar. 

Com a análise, percebemos que dos 40 estudantes, 39 deles compreenderam os 

princípios da agroecologia e escreveram palavras relacionadas a ela nos mapas mentais. Apenas 

1 estudante escreveu palavras gerais relacionadas à agricultura como: solo, plantio, sementes, 

entre outras. Também foi possível perceber a aprendizagem dos estudantes pelas manifestações 

orais nos momentos dos diálogos.  

Portanto, a comparação entre os mapas mentais iniciais e os mapas mentais posteriores 

(finais), permite-nos concluir, que ocorreu um aprofundamento dos conhecimentos após a 

aproximação entre instituição de ensino e produtores agroecológicos, seguido da apropriação 

de conceitos novos durante o processo. Os resultados também nos mostram que, a partir da 

intervenção, os educandos foram capazes de relacionar os impactos sociais e ambientais 

provocados pelo modelo hegemônico de agricultura, assim como, perceberam que a 

agroecologia é um modelo viável quando a meta é buscar a transição para um modelo agrícola 

sustentável. 
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Mesmo que esta aproximação com a agroecologia tenha acontecido em alguns encontros 

e saídas a campo, percebemos a importância de ter este espaço de debate e reflexão dentro da 

instituição, visando à formação omnilateral do estudante, ao contrário da visão tecnicista, que 

visa apenas formar mão de obra para atender um mercado, que na grande maioria das vezes, 

potencializa os impactos ambientais e as desigualdades sociais.  

Devido a isso, acreditamos ser necessário mais espaços como este nas instituições de 

ensino, para que possamos realizar a tão sonhada transição agroecológica e assim construir uma 

sociedade mais justa e igualitária, em harmonia com o meio ambiente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A coleta de dados realizados através dos mapas mentais, mostrou-se eficiente para os 

objetivos desta pesquisa, pois permitiu compreender como os educandos associavam os 

impactos socioambientais às atividades agrícolas, assim como, possibilitou perceber o nível de 

conhecimento em relação a agroecologia, antes e depois da aproximação realizada entre 

instituição de ensino e produtores agroecológicos. 

Os debates em sala de aula e as saídas de campo nas visitas ao Centro Ecológico Ipê, a 

Cooperativa EcoNativa e as propriedades agroecológicas, permitiram um aprendizado 

significativo, pois possibilitaram experimentar na prática as atividades desenvolvidas pelos 

agricultores. Mais do que uma experiência relacionada as técnicas de produção, foi uma 

experiência relacionada aos cuidados com o meio ambiente e com a saúde das pessoas. Elas 

mostraram aos participantes que é possível produzir alimentos com qualidade e variedade, sem 

fazer uso de produtos tóxicos e de sementes modificadas 

A partir desta pesquisa, consideramos que é indispensável que os cursos que trabalham 

com a agricultura oportunizem aos educandos, estudos sobre modelos agrícolas sustentáveis, 

deixando assim de ser um mero reprodutor do modelo convencional/moderno que vem se 

mostrando insustentável do ponto de vista social e ambiental, pois além de agravar as 

desigualdades sociais, vem esgotando os bens naturais.  

Precisamos (re)pensar nossas atitudes, nossas políticas públicas e nossos hábitos de 

produção e consumo, para buscarmos a transição para um modelo de sociedade sustentável. 

Assim sendo, precisamos de uma transição no campo agrícola, transição esta, agroecológica. 
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Nesse sentido, as instituições de ensino têm um papel fundamental, pois através de uma 

educação emancipadora, buscando a formação integral de seus estudantes, será possível a 

construção de uma sociedade mais justa e que esteja em harmonia com o meio ambiente, 

cuidando dos bens naturais. 

Para isso, precisamos de uma educação profissional que não esteja focada em apenas 

preparar o estudante para servir ao mercado de trabalho, mas sim oportunizar uma formação 

omnilateral, preparando o cidadão para o mundo do trabalho. Formação esta, para que além de 

técnicos, sejam cidadãos conscientes e preocupados com os impactos socioambientais da 

atualidade. 

Logo, os Cursos de Agropecuária e Agronomia precisam levar seus estudantes e 

professores a debaterem e refletirem sobre os impactos sociais e ambientais provocados pelo 

modelo hegemônico de agricultura, para a partir desta reflexão, buscar a transição para um 

modelo agrícola sustentável. E como sabemos, não basta ficar preso apenas a teorias; é preciso 

vivenciar na prática. Por isso, é necessário inserir os estudantes em ambientes que produzam 

alimentos, ao mesmo tempo, que cuidam dos bens naturais. E nada melhor do que aprender 

com quem está diretamente conectado a este ambiente, o produtor ecológico. 

Essa aproximação traz benefícios para todos, pois a troca de conhecimentos empíricos 

e científicos, fortalece ambos os lados. Mais do que uma ciência capaz de gerar alimentos 

saudáveis de maneira sustentável, a agricultura ecológica é capaz de gerar trabalho e renda, 

vindo dessa forma contribuir para a construção de um mundo mais justo, diminuindo as 

desigualdades sociais, assim como, os impactos ambientais. 

Nesse sentido, as instituições de ensino devem buscar uma aproximação com os 

produtores agroecológicos, pois assim, seus estudantes poderão ter a oportunidade de serem 

inseridos nesses espaços privilegiados de aprendizagem e de reflexão. 
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo discutir como as práticas agroecológicas contribuem para a melhor convivência 

dos camponeses com o semiárido. Para isso, utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, a partir de 

teóricos do campesinato (SHANIN, 1983; MOURA, 1986) e da Agroecologia (ALTIERI, 2012; PRIMAVESI, 

2016), além da coleta de dados em campo, no período de 2013 a 2014. Constatou-se que as técnicas agroecológicas 

contribuem para a recuperação dos solos e são mais eficientes que as práticas convencionais nos períodos de 

estiagem. Ademais, concluiu-se que a produção agroecológica, aliada à comercialização do excedente nas feiras 

agroecológicas, enseja um aumento significativo na renda dos camponeses e induz à diversificação da alimentação 

das famílias, promovendo segurança e soberania alimentar. 

 

Palavras-Chave: agroecologia; campesinato; semiárido. 

 
Resumen 

Este artículo tiene como objetivo discutir cómo las prácticas agroecológicas contribuyen a una mejor convivencia 

de los campesinos con la región semiárida. Para ello, se utilizó como metodología la investigación bibliográfica, 

de teóricos campesinos (SHANIN, 1983; MOURA, 1986) y de Agroecología (ALTIERI, 2008; PRIMAVESI, 

2016), además de la recolección de datos de campo, de 2013 a 2014. Se encontró que las técnicas agroecológicas 

contribuyen a la recuperación del suelo y son más eficientes que las prácticas convencionales en períodos secos. 

Además, se concluyó que la producción agroecológica, combinada con la venta de excedentes en ferias 

agroecológicas, conduce a un aumento significativo del ingreso campesino e induce a la diversificación de 

alimentos para las familias, promoviendo la seguridad y soberanía alimentaria. 

Palabras Clave: agroecología; campesinado; Semiárido. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atual fase de globalização, entendida como a internacionalização do Capital, traz para 

o campo vários efeitos negativos, entre os quais podemos citar: produção de comodities, 

expropriação dos camponeses, precarização do emprego rural, insegurança alimentar e 

degradação ambiental. No Brasil, a estrutura fundiária concentrada favoreceu a veiculação da 

ideologia de “vocação nacional ao agronegócio”, sendo, então, a porta aberta para a entrada dos 
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pacotes tecnológicos da Revolução Verde. Cada vez mais, as políticas públicas se voltaram para 

o fortalecimento do agronegócio em detrimento da produção de alimentos pela agricultura 

camponesa, responsável, em grande parte, pelo abastecimento do mercado interno.  

Na contramão dessa tendência política no Brasil, os movimentos sociais têm buscado 

alternativas para a viabilização da produção camponesa. A permanência, mesmo em situação 

de subordinação, ao longo da história e de diversos modos de produção, nos revela um dado 

considerável: o campesinato é capaz de se moldar às diversas realidades em que se encontra. A 

grande heterogeneidade constatada nos campesinatos de todo o mundo, nada mais é do que 

respostas próprias às especificidades de cada tempo e lugar (SHANIN, 1983; MOURA, 1986).  

 No semiárido nordestino, região caracterizada pela baixa pluviosidade – menos de 

800 mm anuais, bem como pela irregularidade das chuvas, a falta de água é o maior obstáculo 

ao desenvolvimento da agricultura. No entanto, a permanência do campesinato nessa região 

reafirma o potencial humano de lidar com as adversidades do ambiente e se adaptar às 

condições locais. Assim, a Agroecologia como uma ciência que preza pelo diálogo de saberes 

muito tem a contribuir para o fortalecimento da agricultura camponesa no semiárido. 

 A Agroecologia tem por princípio a imitação da natureza, ou seja, desenhar e manejar 

os agroecossistemas de forma a propiciar que as interações ecológicas aconteçam o mais 

parecido possível com o que aconteceria em um ambiente natural. Com isso, os camponeses 

conseguem que a própria natureza produza os insumos que a lavoura precisa (ALTIERI, 2012). 

A proposta da ciência agroecológica é oferecer subsídios para que os camponeses consigam 

maior grau de autossuficiência dos cultivos. Nesse sentido, os objetivos das técnicas são: 

aumentar a ciclagem de biomassa; preparar o solo; manejar o microclima (minimizar efeitos do 

sol e vento); diversificar as espécies; promover processos e serviços ecológicos-chave. Com 

essas técnicas ganha-se em produtividade, resiliência e estabilidade.  

As estratégias para restaurar a diversidade agrícola no tempo e no espaço são: rotação 

de culturas, policultivos/consórcios, sistemas agroflorestais, cultivos de cobertura e integração 

animal ao agroecossistema. Muitas dessas técnicas são de domínio dos camponeses, os quais 

sempre a praticaram. A autossuficiência dos cultivos é uma situação que deriva de um longo 

processo de cuidados especiais com o agroecossistema e demorará tanto mais quanto mais a 

área estiver degradada. Por isso, os agroecólogos falam em transição agroecológica, porque 
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entendem que é um processo gradual e parte da concepção de mundo do camponês, ou seja, 

parte da mudança de pensamento.  

Partindo desses pressupostos, investigamos como uma família, beneficiária da Reforma 

Agrária, residente em uma região semiárida – no município de Trairi - CE, utiliza as técnicas 

agroecológicas para produzir alimentos para o autoconsumo e comercialização e, assim, 

garantir a sua permanência com qualidade de vida no campo. 

  

2 METODOLOGIA 

Partimos da pesquisa bibliográfica sobre os conceitos centrais como campesinato, para 

o qual destacamos SHANIN, 1983; MOURA, 1986; e Agroecologia, a partir de Altieri (2012) e 

Primavesi (2016) entre outros. A fim de compreender as questões levantadas pelos autores 

supracitados, realizamos trabalhos de campo, no período de 2013 e 2014, no Assentamento 

Várzea do Mundaú – Trairi – CE, onde entrevistamos três pessoas de uma família que trabalham 

diretamente na produção, a saber: um casal de faixa etária de 50-60 anos e uma filha jovem, de 

25 anos. Além da entrevista, realizamos uma visita técnica no quintal e sistema Produção 

Agroecológica Integrada e Solidária (PAIS), onde inventariamos junto aos camponeses grande 

parte das espécies de plantas ali existentes e observamos os processos e práticas agroecológicas 

que estavam sendo realizados pela família. A partir disso, confrontamos os resultados obtidos 

com a teoria, a fim de discutir as potencialidades da Agroecologia para a agricultura camponesa 

no semiárido. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A transição agroecológica é uma construção social, não podendo ser fruto unicamente 

de iniciativas externas, mas de ações locais, que devem nascer no seio das comunidades. Não 

se trata de negar o que vem de fora, mas de acolher o externo no sentido de incorporar o 

aprendizado de novos saberes, considerando as potencialidades locais. SCHMITT (2013), 

discutindo sobre a transição agroecológica e o desenvolvimento rural no caso brasileiro, expõe 

a complexidade do processo: 

 

[...] a transição para formas sustentáveis de agricultura implica um movimento 

complexo e não linear de incorporação de princípios ecológicos ao manejo dos 
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agroecossistemas, mobilizando múltiplas dimensões da vida social, colocando em 

confronto visões de mundo, forjando identidades e ativando processos de conflito e 

negociação entre distintos atores (p. 174, grifo nosso). 

 

O conflito entre distintos atores colocado pela autora envolve sem dúvida, os 

camponeses, as pessoas da comunidade, os líderes políticos. Foi percebido nos discursos dos 

sujeitos investigados neste trabalho que para eles, no processo de transição agroecológica, o 

mais difícil foi conviver com as críticas de familiares e de pessoas da comunidade, com a falta 

de apoio de políticas públicas e com a falta de informação por parte do consumidor. Em um dos 

depoimentos constatamos o embate gerado pela iniciativa de promover uma mudança, ainda 

que pontual: “[...] eu fui muito criticado pelo povo da comunidade, pela família, queriam até 

arrumar hospital pra mim que eu tava ficando doido, mas isso aí não me impediu em nada.” 

(Entrevista I).  

O processo de transição agroecológica corresponde a avanços progressivos, partindo da 

mudança da concepção da relação com a natureza. É ciente disso, que a transição agroecológica 

é proposta em etapas, nem sempre lineares, as quais consistem em: 1º) manejo integrado de 

pragas e da fertilidade do solo; 2º) substituição de agroquímicos por insumos ambientalmente 

benéficos; e 3º) redesenho do agroecossistema, para que o mesmo possa ser autossustentado. 

As etapas da transição não necessariamente ocorrem nessa ordem, mas geralmente obedecem a 

um padrão de substituição gradual de antigas práticas e insumos por outros mais sustentáveis. 

São os resultados das experiências que vão ditar a velocidade da mudança, pois alguns cultivos 

podem se adaptar bem sem agrotóxicos, enquanto outros podem ser mais difíceis de serem 

produzidos.  

Sem dúvida, a etapa mais árdua é a inicial, pois o solo, geralmente bastante degradado, 

demora para recuperar a fertilidade natural, o que pode ocasionar a diminuição da 

produtividade. Em contrapartida, após o período de estabilização, a produtividade aumenta e, 

consequentemente, o retorno financeiro também. Os camponeses entrevistados enfatizaram 

bem essa questão: “O trabalho orgânico é muito lento, tem que ter paciência para colher os 

resultados, não é colocar hoje e tirar amanhã não” (Entrevista I). 

A produtividade dos sistemas agrícolas de base agroecológica aumenta conforme a 

recuperação do agroecossistema, mas também porque nos sistemas agroecológicos é 

privilegiada a diversidade. Dessa forma, se considerada a produção total é possível perceber 
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maior rendimento do que nas propriedades onde predomina uma única cultura, conforme pontua 

Altieri: 

Considerando a produção total, uma propriedade diversificada produz muito mais 

alimentos, mesmo se a produção for medida em dólares. Nos Estados Unidos, os 

dados mostram que propriedades com menos de dois hectares produziram 15.104 

dólares/ha e tiveram um lucro líquido de cerca de 7.166 dólares/ha. Já as maiores 

propriedades, que em média têm 15.581 ha, produziram 249 dólares/ha e tiveram um 

lucro líquido de cerca de 52 dólares/ha. (ALTIERI, 2012. p. 370) 

 

As propriedades onde dominam os policultivos, em geral, são mais eficientes do ponto 

de vista econômico e ambiental. Ainda de acordo com Altieri “os policultivos, por exemplo, 

quando comparados às monoculturas, apresentam maior estabilidade de produção e taxas 

menores de queda de estabilidade durante a seca (2012, p.170)”.  

A estabilidade da produção é primordial para garantir a segurança alimentar, pois esse 

é um fator chave para a permanência do agricultor no campo, sobretudo, do assentado. Dessa 

forma, a produção agroecológica tem se mostrado uma estratégia viável de consolidação do 

território camponês, uma vez que proporciona melhores condições de vida e maior vínculo com 

a terra.  

As tecnologias sociais de produção utilizadas pelos camponeses entrevistados são o 

Quintal Produtivo e o PAIS. O quintal produtivo é um sistema de policultivos, 

preferencialmente cultivado próximo à residência, sendo, muitas vezes, uma extensão da casa. 

Por isso, o seu valor simbólico para a família, sobretudo, para as mulheres, que o tem como 

despensa viva para sua prática cotidiana de preparo dos alimentos. O quintal representa, 

também, valor econômico por significar tanto segurança alimentar como fonte de renda para a 

família e valor ecológico, por ser espaço de experimentação de novas práticas e de perpetuação 

das práticas tradicionais. 

O PAIS traz o mesmo princípio da mandala, sendo mais adaptável ao semiárido, pois 

no centro é construído um galinheiro, em vez do tanque de água, a fim de se obter fonte de 

proteína e de renda para a família, além de produzir o adubo para as plantas. No PAIS a irrigação 

se dá por gotejamento, cuja fonte é uma caixa d’água localizada a uma altura de três metros. A 

irrigação por gotejamento economiza água e energia e reduz o trabalho do camponês com 

irrigação manual. 

Apesar das diferenças de forma e técnica dessas tecnologias sociais, os princípios da 

produção agroecológica são os mesmos nos sistemas agrícolas quintal produtivo e PAIS, 
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podendo, inclusive, ser complementares e cultivados na mesma área, como da família 

entrevistada para essa pesquisa, que implantou o sistema de produção PAIS dentro do quintal 

produtivo, conforme se pode ver na figura 1: 

 
Figura 1: PAIS dentro do Quintal produtivo – Assentamento Várzea do Mundaú 

Fonte: BATISTA, 2014. 

 

A forma de círculo permite melhor integração entre galinheiro e horta, melhor 

visualização do sistema como um todo, mesma distância do galinheiro a todos os pontos de um 

mesmo círculo e maior aproveitamento do terreno. 

Como mudança de postura dos camponeses, notou-se durante as entrevistas que a 

negação dos agrotóxicos é um ponto que aparece nos discursos como o que caracteriza a 

agroecologia. Além disso, não fazer uso de queimadas, nem para limpar o terreno, nem para 

preparar o solo é frequentemente ressaltado como princípio básico para uma agricultura 

sustentável.  

Na ocasião dos trabalhos de campo (2013-2014), a plantação das hortaliças para 

comercialização, estava temporariamente suspensa em virtude dos efeitos da estiagem, como 

se pode ver nas figuras 2 e 3. O sistema de irrigação feito a partir de garrafas PET mostra 

soluções acessíveis aos camponeses para melhorar a produção, que embora não estivesse 

ativada por falta d’água, demonstram as alternativas buscadas. 
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Figura 2: Irrigação de hortaliças no Assentamento Várzea do Mundaú 

Fonte: BATISTA, 2014 

 

 
Figura 3: Efeito da estiagem na produção de hortaliças no Assentamento Várzea do Mundaú                

Fonte: BATISTA, 2014 

  

Apesar de a estiagem causar a impossibilidade de irrigação dos cultivos das hortaliças, 

a produção do quintal não fica completamente comprometida, pois a renda é extraída de outras 
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culturas. Assim, fica evidente a importância da diversidade. No caso da família supracitada, ela 

continua cultivando hortaliças em menor proporção para o consumo doméstico.  

Entretanto, para manter uma renda mínima a família aposta na diversidade de atividades, 

como criação de pequenos animais e, mais especificamente, como a apicultura, por exemplo. 

Ele afirma que: 

O mel é o que traz mais renda [...] Eu vendo na comunidade e para fora, eu recebo 

muito encomenda do pessoal do Rio de Janeiro e de São Paulo. [a produção] depende 

do inverno, depende da florada, quando o inverno é bom a gente consegue tirar 300 

litros de mel por ano ou até mais. (entrevista I). 

 

Além da produção de mel de abelha Italiana, a família produz mel de abelha Jandaíra 

(ver figura 04), uma espécie mais rara, que produz um mel muito valorizado no mercado.  

   

      

Figura 4: Produção de mel de abelhas Jandaíra no Assentamento Várzea do Mundaú 

Fonte: BATISTA, 2014 

 

Além das hortaliças e da produção de mudas, o quintal da família conta com inúmeras 

espécies de fruteiras como mamão, acerola, abacaxi, ata, goiaba, uva, entre outras; espécies de 

plantas ornamentais e de plantas medicinais; e com espécies de raízes que constituem a base da 

alimentação local, como a macaxeira. O quintal conta também com a criação de galinhas 

caipiras. O que não é utilizado para a alimentação da família é levado para as feiras 
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agroecológicas e solidárias de Itapipoca e de Trairi. 

Sobre o cuidado com os cultivos, o camponês conta que sempre se preocupa com a saúde 

do solo, pois sabe bem que a vitalidade da planta depende disso, portanto procura sempre 

manter o solo coberto com matéria orgânica (ver figura 5), como serapilheira e esterco de gado.  

  

Figura 5: Camponês recobrindo o solo de matéria orgânica  

Fonte: BATISTA, 2014. 

 

Na ocasião do trabalho de campo realizado, o camponês mostrou a matéria orgânica 

acumulada no seu quintal e fez questão de explicar sobre a importância daqueles restos de 

plantas para o equilíbrio do agroecossistema: 

 

Isso aqui é composto, porque aqui ninguém queima. Aqui fica se decompondo e 

quando é no tempo de plantar, eu pego e tiro esse aqui de cima e esse aqui de baixo e 

cubro os canteiros de produção. Em vez de comprar outra coisa, a gente usa daqui 

mesmo. Aqui a gente aproveita tudo ou quase tudo, a casca da castanha também serve 

de adubo. Por isso, que sempre eu digo que a natureza é rica, e a gente não sabe de 

onde é que vem. A natureza de tudo ela quer lhe dar, mas você que não sabe receber. 

Uma coisa que a natureza quer receber é a vida, você não queira saber quantos insetos 

não tem aqui de baixo, quantas vidas não tem aqui, aí eu toco fogo quantas vidas eu 

não eliminei? Quer dizer que esse ano eu toquei fogo, aí tá tudo bonitinho tal e tal, 

esse solo tá rico de cinzas, mas tá pobre de solo, no primeiro ano tá tudo bem, mas no 

próximo ano que eu plantar não dá mais. (entrevista III) 
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O depoimento do camponês revela uma lição importante na qual se baseia a 

Agroecologia: a natureza possui mecanismos eficientes de geração da vida e equilíbrio da 

biodiversidade. Para Primavesi (2016, p. 29), “a planta tira sua vida do solo e dá vida a ele”. 

Portanto, é preciso compreender as relações entre as plantas e o solo e se convencer de que não 

se pode intervir em todos os processos, mas que é possível extrair o melhor que terra tem a 

oferecer com um manejo racional dos recursos naturais. É isso que tem mostrado as 

experiências de produção agroecológica empreendidas pelos camponeses investigados.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Agroecologia significou para os camponeses estudados a esperança de tirar da terra 

o sustento necessário para sua família, possibilitando sua permanência no campo. Somado a 

isso, a prática da agricultura agroecológica trouxe consigo a valorização do camponês enquanto 

agricultor, trabalhador da terra, que tem a consciência de que suas práticas agrícolas são também 

formas de resistência contra as imposições do Capital e expressam o seu posicionamento 

político perante a sociedade. 

A família estudada encontra-se em “fase de transição agroecológica”, a qual é marcada 

pela gradativa substituição dos agrotóxicos por defensivos naturais e por práticas de manejo do 

solo que visam sua recuperação, como a ausência de queimadas e a preservação da cobertura 

morta. Embora alguns desafios ainda persistam, muitos resultados já foram alcançados como o 

aumento da diversidade de culturas e da produtividade, melhoria nas condições do solo e 

consequentemente na alimentação e na renda. 

As dificuldades são diversas, mas, principalmente, manter uma produção constante tem 

sido um desafio. Os camponeses mostraram que a escassez de água, principalmente nos 

períodos de estiagem continua como um sério problema, que tem sido amenizado por algumas 

tecnologias sociais de captação e armazenamento de água. Sendo, então, imperativo que se 

invista em pesquisa e em políticas públicas para a disseminação e acesso dessas tecnologias por 

todos os camponeses. 
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Resumo 

Os produtos da agricultura orgânica movimentam mais de 15 bilhões de euros no comércio mundial. A pesquisa 

teve por objetivos analisar como está a produção orgânica do Amazonas no contexto nacional. Foram 

sistematizadas as informações do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. Foi analisada a produção orgânica no estado do Amazonas em relação ao número de 

produtores, escopo da produção e forma de certificação. Foram levantados também os principais produtos 

orgânicos produzidos no estado do Amazonas e sua destinação comercial. A maior parte dos produtores orgânicos 

do Amazonas estão nos municípios de Carauari e Urucará. A certificação da produção orgânica do Amazonas se 

dá na maior parte através de Organização de Controle Social (OCS). A maior parte da produção orgânica do estado 

é de produtos vegetais convencionais. No contexto nacional foi possível identificar que a produção orgânica do 

Amazonas ainda é baixa em relação ao território e população, no entanto é preciso observar que a agricultura desta 

região é, tradicionalmente, de base agroecológica. 

 

Palavras-Chave: Forma de certificação; Cadastro nacional de produtores orgânicos; Produtos orgânicos.  

  

  

Resumen 

Los productos de la agricultura orgánica mueven más de 15 mil millones de euros en el comercio mundial. La 

investigación tuvo como objetivo analizar cómo es la producción orgánica de Amazonas en el contexto nacional. 

Se sistematizó información del Registro Nacional de Productores Orgánicos del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Abastecimiento. La producción orgánica en el estado de Amazonas se analizó en relación al número 

de productores, alcance de la producción y forma de certificación. También se evaluaron los principales productos 

orgánicos producidos en el estado de Amazonas y su destino comercial. La mayoría de los productores orgánicos 

de Amazonas se encuentran en los municipios de Carauari y Urucará. La certificación de la producción orgánica 

en Amazonas se realiza principalmente a través de la Organización de Control Social (OCS). La mayor parte de la 
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producción orgánica del estado son productos vegetales convencionales. En el contexto nacional, se pudo 

identificar que la producción orgánica de Amazonas aún es baja en relación al territorio y población, sin embargo, 

cabe señalar que la agricultura en esta región se basa tradicionalmente en la agroecología. 

 

Palabras Clave: Forma de certificación; Registro nacional de productores orgánicos; Productos orgánicos. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura convencional mecanizada com base em insumos industrializados, 

consequência da “revolução verde” do pós-guerra, foi recebida mundialmente e em especial 

nos países subdesenvolvidos como o Brasil com entusiasmo devido a sua promessa de alta 

produtividade (CARNEIRO, 2003; PINHEIRO, 2018). No entanto, antes mesmo de ser 

expandido este modelo de agricultura aos países subdesenvolvidos, já havia evidências 

científicas dos efeitos nocivos do uso de agroquímicos aos ecossistemas e à saúde humana 

(CARSON, R., 1962; COLBORN et al., 1997). Atualmente a literatura científica apresenta em 

abundância as evidências dos efeitos negativos que em geral este modelo de agricultura tem 

sobre ciclos biogeoquímicos (HÉBERT et al., 2019), biodiversidade (FOLEY et al., 2005), 

resistência a agrotóxicos (FUTUYMA, 2002), redução de polinizadores (TSVETKOV et al., 

2017), eutrofização de ambientes aquáticos (BELCHIOR et al., 2017; FUGÉRE et al., 2020), 

disruptores endócrinos (COLBORN et al., 1997; BILA; DEZOTTI, 2007) e saúde humana em 

geral (OLIVEIRA et al., 2014; PIGNATI, et al., 2014; LARA et al., 2019). Além destes, 

também são evidentes os efeitos sociais da agricultura no modelo de agronegócio como a alta 

taxa de suicídio de agricultores (MENEGHEL et al., 2004; SANTOS, 2013; NETO et al., 2018), 

da dependência das corporações detentoras da produção de sementes em nível global, da falta 

de autonomia e soberania dos povos agricultores de pequena escala (SIQUEIROLI et al., 2020), 

assim como baixa autossuficiência alimentar dos consumidores em geral (CORRÊA et al., 

2019). 

As evidências dos efeitos negativos da agricultura moderna, mecanizada e no modelo 

“agrobusiness” repercutiram mundialmente a partir de estudos que apontavam os danos do 

DDT (CARSON, 1962). Foi no contexto desta história do ambientalismo que surgiu a 

agricultura alternativa, e que hoje é chamada de agroecologia (SANTOS et al., 2013). 

Inicialmente este modelo de agricultura trazia como proposta a volta às práticas originais de 

agricultura antes da chamada “revolução verde” como a abolição do uso de agroquímicos e 
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pesticidas (ORMOND et al., 2002). Ao longo do tempo outras dimensões vêm sendo 

incorporadas ao conceito do que hoje é conhecido como agroecologia: o policultivo, a 

manutenção da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, economia e comércio justos, bem 

estar social e a soberania dos agricultores (PINHEIRO, 2018). 

Neste contexto surgiu a agricultura orgânica, cujos produtos  movimentam mais de 15 

bilhões de euros no comércio mundial (LIMA et al., 2020), e sua demanda cresce 

vertiginosamente (WILLER; LERNOUD, 2019). No Brasil, entre 2015 e 2018 o número de 

agricultores orgânicos cadastrados no Ministério da Agricultura aumentou em 61,9% 

(GALHARDO et al., 2018) e o país ocupa o 12º lugar em área de produção orgânica dentre os 

20 maiores produtores mundiais no setor (LIMA et al., 2020). Em diversos países ela já está 

regulamentada através de certificação e leis complementares (WILLER; LERNOUD, 2014). 

No Brasil, a agricultura orgânica teve início nos anos 1980’ através de cooperativas de 

agricultores agroecologistas no estado do Rio Grande do Sul (CARNEIRO, 2003) e hoje é lá 

que está o maior número de produtores orgânicos do país (VILELA et al., 2019). No ano de 

2012 surgiu a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica através do Decreto 

Federal nº 7.794, com aparentemente o objetivo de impulsionar a produção orgânica nacional. 

No estado do Amazonas, a Política estadual de agroecologia e produção orgânica teve início 

em 2018 e conta com legislação específica através da Lei Estadual nº 4.581, ainda em fase de 

implementação.  

Apesar da agricultura orgânica ser praticada há muitas décadas no mundo e no Brasil, 

os dados gerais sobre essa produção ainda encontram-se dispersos através de documentos 

públicos e de organizações não governamentais. Considerando os princípios da agroecologia, 

como hoje é conhecida a ciência que embasa a agricultura orgânica (SANTOS et al., 2013), 

cabe perguntar: A que povos se destinam os produtos saudáveis e livres de pesticidas 

produzidos pelo Brasil e pelo estado do Amazonas? A Agricultura Orgânica pode ser 

considerada um novo paradigma produtivo, que inclui atributos sociais, ambientais e culturais 

às relações econômicas? Tais questões, caso respondidas, podem ajudar a avaliar de modo mais 

crítico e profundo se de fato a complexidade das dimensões da agroecologia, como estão nos 

livros, se dá na prática do comércio dos produtos orgânicos. Para contribuir a estas questões 

colocadas, o objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a produção orgânica no estado do 

Amazonas em relação ao contexto nacional de produção orgânica. Especificamente buscou-se: 
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1) caracterizar a produção orgânica no estado do Amazonas em relação a número de produtores, 

escopo da produção e forma de certificação; 2) levantar os principais produtos orgânicos 

produzidos no Amazonas e sua destinação no comércio e 3) situar a produção orgânica do 

Amazonas no contexto brasileiro referente ao número de  produtores, tipo de produção, forma 

de certificação, produtos e destinação no comércio. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para caracterizar a produção orgânica no estado do Amazonas e levantar os principais 

produtos produzidos foi utilizada a base de dados disponibilizados pelo Cadastro Nacional de 

Produtores Orgânicos (CNPO) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA, 2020). Os dados levantados através da planilha eletrônica disponibilizada no site do 

Ministério da Agricultura foram tabulados em planilha dinâmica par extração das informações 

necessárias a esta pesquisa. Foi produzido um mapa retratando os produtores orgânicos 

cadastrados no estado do Amazonas através de software QGIS (versão 3.10). As informações 

foram organizadas de acordo com os tipos de certificadoras cadastradas: certificadora por 

auditoria (CA), organismos participativos de avaliação e de conformidade (OPACs) e a 

organização de controle social (OCS).  

Para situar a produção orgânica do Amazonas no contexto brasileiro foram avaliados 

documentos referentes à produção orgânica no Amazonas e no Brasil e a sua destinação. Os 

documentos foram relatórios produzidos pelo IFOAM (International Federation of Organic 

Agriculture Movements), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Embrapa 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada). 

Devido à base de dados do MAPA não possuir uma padronização nos nomes e 

classificações dos produtos, algumas informações tiveram de ser descartadas quando não foi 

possível distinguir: nome de produtos, quantidade ou abreviação não compreensível. Foi 

realizado contato com o Ministério da Agricultura para sanar algumas dúvidas referentes aos 

dados da planilha pública, mas não foi possível esclarecê-las. Logo, os resultados apresentados 

são conservadores e representam o que é possível extrair na única base de dados oficial 

disponível do Ministério. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Segundo os dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, o estado com maior 

número de produtores do país é o Rio Grande do Sul, com 21.566 produtores orgânicos 

cadastrados. O estado do Amazonas, em relação ao contexto nacional, está na décima sexta 

posição com 432 produtores cadastrados. Os três municípios com maior número de produtores 

orgânicos certificados foram Carauari (131), Urucará (68) e Careiro (64). A maior parte dos 

produtores orgânicos do Amazonas está concentrada no entorno do município de Manaus  

(Figura 1).  

 

 

Figura 1: Mapa de localização dos municípios onde estão os produtores orgânicos do estado do 

Amazonas. Os números ao lado do nome dos municípios indicam o número de produtores orgânicos certificados 

Fonte: Dados do Ministério da Agricultura, 2020. 

 

O desenvolvimento e amadurecimento do movimento agroecologista na região sul do 

país se deu ao longo de três décadas (BONES; HASSE, 2002), o que explica o maior número 

de produtores orgânicos apesar de possuir esta região os maiores índices de uso de agrotóxicos 

no país (BOMBARDI, 2017). Embora o cadastro dos produtores orgânicos possa nos dar uma 

ideia de como está o avanço da agroecologia no país, este não pode ser o único parâmetro a ser 
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considerado para traçar o perfil dos produtores orgânicos e a produção agroecológica do 

Amazonas. 

Apesar da região Norte do país não apresentar um número expressivo de agricultores 

orgânicos, sabe-se que as populações tradicionais que constituem a agricultura familiar adotam 

sistemas de produção de base agroecológica, altamente complexos em relação a manejo de 

recursos ambientais (NODA; NODA, 2003), além dos menores índices de uso de agrotóxicos 

(BOMBARDI, 2017). Ao refletir sobre este tema é necessário levar em consideração que a 

prática da agricultura sustentável não depende apenas da agricultura orgânica formal. Todos os 

agricultores que praticam a agroecologia, inclusive aqueles que não  estão inseridos na lógica 

da comercialização e das certificações são importantes agentes do processo de transição 

agroecológica. Outro fato relevante nesse cadastro é a centralidade de Manaus na formalização 

dos produtores orgânicos, ressaltando desigualdades entre capital e interior no acesso a políticas 

públicas para a agricultura familiar (SARAIVA; BORGES, 2021). 

A forma mais comum dos produtores orgânicos ingressarem formalmente no mercado 

do Amazonas é através da Organização de Controle Social – OCS, que agrega 298 produtores. 

As demais formas de certificação agregam: Certificadora por auditoria (CA) - 93 produtores, e 

Organismos Participativos de Avaliação e de Conformidade (OPACs) - 38 produtores   (Figura 

2). A forma de OCS, que dispensa a certificação é a mais adequada a situações onde há maior 

proximidade entre produtor e consumidor, bem como quando a localização da propriedade 

interfere no acesso à orientações como é o caso dos municípios do interior do Amazonas 

(SOUZA; BATISTA; CÉSAR, 2019). Ressalte-se que, inclusive aqueles agricultores familiares 

que não estão inseridos na lógica da comercialização e das certificações são importantes agentes 

do processo de transição agroecológica e na manutenção de agroecossistemas sustentáveis.  

Os escopos de produção existentes no estado do Amazonas são o Extrativismo 

sustentável orgânico e produção primária vegetal. Em relação às culturas produzidas de forma 

orgânica no Amazonas, 70% são convencionais e apenas 20% são de plantas alimentícias não 

convencionais - PANC (Figura 3A). A maior parte da produção orgânica (90%) está 

concentrada em produtos de origem vegetal (Figura 3B).  
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Figura 2: Número de produtores orgânicos certificados no estado do Amazonas, de acordo com o tipo de 

certificação. 

Fonte: Dados do Ministério da Agricultura, 2020.  

 

 

 

Figura 3: Porcentagem de produtos ofertados da produção orgânica do Amazonas para cada tipo de uso (A), e 

porcentagem dos principais produtos orgânicos produzidos no estado do Amazonas em relação à origem (B). n= 

159.  

Fonte: Dados do Ministério da Agricultura, 2020.  

 

A produção de cultivos convencionais é majoritária no estado do Amazonas, o que não 

difere de outras regiões e reflete todo um sistema alimentar baseado na agricultura pós-

revolução verde. Portanto, é comum que estejam muito presentes nos mercados, como é o caso 

de Manaus (NETA; SOUSA,  2019). Por outro lado, as PANC podem ser fortes aliadas dos 

processos de manutenção da biodiversidade em agroecossistemas, principalmente devido a sua 

adaptação climática local, além de sua resistência natural a doenças e pragas (SILVA et al., 

2018). O fato da produção animal orgânica ser irrisória no Amazonas requer uma análise mais 

aprofundada das dificuldades de produtores familiares em adequarem-se à legislação vigente. 
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As atividades de produção com maior número de produtores orgânicos dedicados a elas 

no Brasil são: couve (1279), feijão (1271), tomate (1231), alface (1212), beterraba (1193), 

batata (1186), laranja (1140), cenoura (1199) e salsa (1091). No Amazonas são: mandioca, 

macaxeira, banana, cupuaçu, frutíferas, mel, farinha, melancia e abacaxi (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Atividades de produção de produtores orgânicos no estado do Amazonas (AT) e o número de 

produtores para cada uma (nº). Os produtos estão classificados do maior número de produtores ao menor, da 

esquerda para direita e de cima para baixo ao longo das colunas. 

 

AT nº AT nº AT nº AT nº AT nº AT nº 

mandioca 157 mamão 46 jambo 16 orapronobis 9 pitaia 3 pitanga 1 

macaxeira 146 graviola 44 pacova 16 rambuta 9 acelga 2 tangerina 1 

banana 127 abacate 43 bacaba 15 uixi 9 arruda 2 tucupi 1 

cupuaçu 115 alface 40 cará 15 abiu 8 bacuri 2   

frutíferas 102 gengibre 37 cariru 15 almeirão 8 bergamota 2   

mel 101 andiroba 36 mastruz 15 frango 8 beterraba 2   

farinha 99 salsa 36 cereja 14 gansos 8 boldo 2   

melancia 97 quiabo 35 cidreira 14 jenipapo 8 borracha 2   

tomate 88 castanha 33 urucum 14 marrecos 8 cebola 2   

abacaxi 87 acerola 32 vagem 14 pato 8 cravo 2   

menta 86 inga 29 cacau 13 abobrinha 7 ponkan 2   

cebolinha 80 batata 28 berinjela 12 camapu 7 sapoti 2   

milho 80 fava 28 cumaru 12 beriba 6 taperebá 2   

limão 77 alfavaca 27 inhame 12 corama 6 algodão 1   

guaraná 76 cajú 27 jambu 12 azeitona 5 amora 1   

pimenta 76 hortela 25 malva 12 jaboticaba 5 araticum 1   

manga 70 condimen. 24 malvarisco 12 açaí 4 buxixu 1   

couve 67 jaca 24 buriti 11 amêndoa 4 cacau 1   

jerimun 67 repolho 24 malagueta 11 beldroega 4 carajana 1   

raiz 67 cana 23 manjericão 11 camu-camu 4 carapanaúba 1   

maxixe 65 feijão 23 piquiá 11 caupi 4 carne 1   

côco 64 espinafre 21 rúcula 11 colorau 4 carneiro 1   

coentro 61 taioba 21 açafrão 10 murupi 4 coelho 1   

goiaba 61 capim 20 alho 10 brócolis 3 copaíba 1   

abóbora 60 manjericão 19 bertalha 10 capeba 3 figo 1   

pupunha 55 tangerina 19 carambola 10 ciriguela 3 goma 1   

tucumã 55 babosa 18 cenoura 10 crajiru 3 murici 1   

unha 55 cheiro 18 mostarda 10 cravinho 3 palmito 1   

pepino 49 cubiu 18 vinagreira 10 cúrcuma 3 patauá 1   

chicória 47 rabanete 18 café 9 escarola 3 peixes 1   

laranja 47 pimentão 17 jiló 9 maracuja 3 peroba 1   

 

  

A população da região norte do país é a que menos consome hortaliças, mas é também 

a que menos consome alimentos ultraprocessados (CANELLA et al., 2018). Os alimentos 

orgânicos com maior número de produtores no Amazonas tem uma forte relação com a cultura 

regional, o que evidencia muito bem as bases agroecológicas mencionadas acima. O Amazonas 

se diferencia dessa forma, pois esses produtos são mais favoráveis ao solo e clima da região.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Questões chave que foram ponto de partida para esta pesquisa permanecem sem 

resposta: a quem se destinam os produtos orgânicos e livres de pesticidas produzidos no 

Amazonas? A Agricultura Orgânica pode ser considerada um novo paradigma produtivo, que 

inclui atributos sociais, ambientais e culturais às relações econômicas? Através do banco de 

dados oficial foi possível ter um mapeamento inicial da produção orgânica no estado do 

Amazonas, bem como as características gerais desta produção. De maneira geral, o Cadastro 

Nacional de Produção Orgânica permitiu compreender o panorama da produção no estado e 

situá-la no contexto nacional. No entanto, as informações a respeito dos cultivos é limitada 

devido a forma como a planilha foi elaborada, dando poucas possibilidades de exploração dos 

dados. Há na base de dados problemas de digitação e repetição de nomes de cultivos que tem 

nomes distintos em diferentes regiões do país. Estas características do banco de dados tornam 

nossas conclusões limitadas. Outro aspecto que não há possibilidade de explorar no cadastro é 

o destino de mercado dos produtos orgânicos do Brasil. 

 Compreender melhor o fluxo de mercado dos produtos orgânicos no Brasil é de suma 

importância, dado que parte de nossa população começa novamente a viver insegurança 

alimentar. Tratando-se de Amazônia a relevância aumenta, devido a alta especulação de 

mercados internacionais ávidos por suprir demandas de produtos sustentáveis para o norte 

global. Se agroecologia é para todos, é fundamental que passemos a trabalhar no país para que 

a população brasileira, em primeiro lugar, seja o destino de alimentos saudáveis. O Brasil é o 

maior potencial produtor mundial através de agroecossistemas mantenedores dos serviços 

ecossistêmicos e sustentados pela sabedoria camponesa indígena, cabocla, quilombola, caiçara, 

dentre tantas populações tradicionais. Que este potencial se cumpra aliando a sabedoria desses 

povos à ciência agroecológica na função de manter saudável a população do país para todas as 

classes sociais. 

 Agradecemos pelo apoio técnico a: Rodrigo de Loyola Dias na compilação das 

planilhas, Wesley Rito Maia Barbosa na elaboração do mapa da Figura 1, Melissa Michelotti 

Veras e Márcio Arthur Oliveira de Menezes nas sugestões para melhorias do texto.  
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Resumo 

O presente trabalho foi realizado na comunidade Tabuleiro Alto-Ipanguaçu-RN, com o intuito de analisar a 

disseminação dos termos Agroecologia e Sustentabilidade na comunidade. Para tanto, foi realizado um 

questionário de cunho científico contendo 12 questões, utilizando o método de procedimento estatístico, análise 

quali-quantitativa e interpretativa. No decorrer da pesquisa são discutidos o entendimento sobre o conceito de 

Agroecologia e Sustentabilidade, quais suas funções e o que elas representam para a comunidade, buscando 

identificar dessa maneira a concepção de alguns indivíduos a respeito de algo tão recorrente em seu dia a dia, 

devido muitos viveram do que plantam, mas ao mesmo tempo tão distante, por conhecerem de uma maneira 

diferente. 

 

Palavras-Chave: Agroecologia; Sustentabilidade, Conceitos; Concepção. 

 

Resumen 

O El presente trabajo se realizó en la comunidad Tabuleiro Alto-Ipanguaçu-RN, con el fin de analizar la difusión 

de los términos Agroecología y Sostenibilidad en la comunidad, análisis cuali-cuantitativo e interpretativo. 

Durante la investigación se discute la comprensión del concepto de Agroecología y Sustentabilidad, cuáles son 

sus funciones y qué representan para la comunidad, buscando identificar de esta manera la concepción de algunos 

individuos sobre algo tan recurrente en su vida cotidiana, debido a muchos vivieron de lo que siembran, pero al 

mismo tiempo tan lejos, porque lo conocen de otra manera. 

 

Palabras Clave: Agroecología; Sostenibilidad, Conceptos; Concepción. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a discussão sobre o conceito de Agroecologia e Sustentabilidade 

têm aumentado significativamente, no entanto, o seu entendimento ainda não está realmente 

claro para a maioria das pessoas, sendo recorrente uma concepção de que é apenas uma forma 

de agricultura que não usa agrotóxicos e insumos, ou até mesmo que é uma agricultura 

atrasada por falta de conhecimento tecnológico. O pouco conhecimento por parte da 

população ocasiona em pouca disseminação e uso dessas práticas. 

Segundo o dicionário de Webster’s, 1986, a Agroecologia é “a ecologia das plantas 

cultivadas especialmente com respeito à relação de características varietais em relação aos 

ajustes ou adaptações ao ambiente”, assim procurando obter uma agricultura voltada para a 

preservação do meio ambiente e promovendo qualidade de vida ao homem. Estudiosos 

também procuram conceituar a Sustentabilidade, Roos e Becker, 2012, explica por ser a 

capacidade do sistema manter o seu estado constante no tempo e ainda concordando com 

Gliessman, 2005 que explica por ser a capaz perpetuação da colheita de biomassa, mantendo 

sua capacidade de renovar-se. A junção desses termos tornam-se importante para ser 

disseminado pela população, principalmente, aqueles que vivem da agricultura e que a utiliza 

para uso familiar, assim promovendo maior preservação da natureza por muitos anos, 

contribuindo com a nova e futura geração. 

Nesse segmento, a propagação de saberes para uma melhor conservação do meio 

ambiente é fundamental, contribuindo com a transição da agricultura convencional para a 

agricultura de base ecológica, que vem com a proposta de diminuir os impactos ambientais 

que estão presentes na modernidade, favorecendo aos aspectos econômicos, sociais, culturais 

e ecológicos prezados pela Agricultura Sustentável. Assim, deixando de usar os métodos de 

agricultura convencional que é agressivo para o homem e para a natureza, corroborando para 

uma agricultura limpa, livre de produtos químicos, agrotóxicos e transgênicos. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo fundamental analisar quais 

as concepções e conhecimentos básicos sobre Agroecologia e Sustentabilidade de moradores 

da comunidade de Tabuleiro Alto, Ipanguaçu-RN, distante há mais de 20 km do centro da 

cidade, identificando o quão disseminado são esses termos. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para analisar as concepções e saberes dos moradores da comunidade de Tabuleiro 

Alto, localizado em Ipanguaçu-RN a -5°29’54” sul de Latitude e -36º5’18” oeste de 

Longitude, sobre agroecologia e sustentabilidade, foi aplicado de forma aleatória um 

questionário no dia 19 e 20 de janeiro de 2019 com 12 questões objetivas e subjetivas, no 

qual 20 pessoas foram entrevistadas de um total de 436 moradores. A comunidade conta com 

126 famílias, dentre elas homens e mulheres de idades diferenciadas. 

O questionário aplicado (Figura 1) foi organizado com questões pessoais e questões 

sobre a conceituação dos temas abordados, bem como a importância dos mesmos para 

analisar o conhecimento prévio dos entrevistados. As questões objetivavam descobrir se os 

entrevistados conheciam os termos Agroecologia e Sustentabilidade, também onde 

obtiveram esse conhecimento e o que entendiam por esses termos, para isso, usamos o 

método de procedimento estatístico, análise quali-quantitativa e interpretativa. Questionava 

ainda, sobre a relação entre os referidos termos e se os entrevistados passariam a utilizar esses 

meios caso tivessem oportunidade, não só aplicando técnicas no meio rural, mas utilizando 

dos seus princípios no seu dia a dia. 

Figura 1: Perguntas feitas na aplicação do questionário. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1101 



 
 

 

 

Na figura 2 podemos notar que 100% dos entrevistados já ouviram falar no termo 

Agroecologia, esse fato deve ter ocorrido certamente pelo aumento da tecnologia, que 

possibilitou a todos maior acesso às informações, como também pelo aumento da discussão 

sobre esse termo nas diversas mídias, nas quais, é possível perceber grande papel na 

disseminação de conhecimentos, atingindo um grande público. 

 
Figura 2: Porcentagem das pessoas que ouviram falar em Agroecologia. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 

 

O segundo apontamento abordou a importância da agroecologia, mostrando na figura 3 

mostra que 90% dos entrevistados considera a agroecologia importante, percebe-se que existe 

um compreensão dos entrevistados sobre o termo, mesmo que superficial para muitos, por se 

tratar de uma comunidade rural que tem contato com a agricultura, assim como os saberes dos 

povos indígenas, das florestas, dos pescadores e de comunidades quilombolas segundo Caporal, 

Costabeber e Paulus (2006), nos mostrando que também envolve traços culturais. 
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Figura 3: Porcentagem das pessoas que acham a Agroecologia importante. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

Na figura 4 podemos notar diversos locais em que o termo Agroecologia circula, no 

entanto, nas escolas é o local onde menos as pessoas ouviram sobre o termo. Isso ocorre, 

provavelmente, pelo fato de ser um termo mais técnico e que exige um pouco de 

complexidade para seu entendimento, e a apesar de estar a cada dia ganhando mais 

repercussão na mídia, ainda é pouco discutido nas escolas. Porém, observamos também que 

é um assunto discutido entre familiares e conhecidos. 

 

Figura 4: Porcentagem dos lugares onde as pessoas ouviram falar em Agroecologia. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

De forma subjetiva os entrevistados foram indagados sobre o que eles entendiam por 

Agroecologia e nessa pesquisa obtivemos as seguintes respostas em maior proporção: “uma 
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agricultura sem usar agrotóxico”; “um modo de sobrevivência dos agricultores”; “a ciência que 

estuda as plantas”. Essas respostas são muito comuns, nos mostrando que que esse termo não é 

abordado com clareza para as pessoas dificultando com a disseminação do seu conhecimento, 

no entanto, essa compreensão prévia possibilita que aos poucos possa adquirir um saber 

completo, que segundo Caporal, Costabeber e Paulus (2006) “é uma ciência que envolve 

relações sociais e ecológicas”. Dessa forma, envolvendo diversas áreas do saber. 

Observamos na figura 4 que 85% dos entrevistados conhece o termo Sustentabilidade, 

esse acontecimento, provavelmente, se dá pelo aumento das discussões na mídia sobre o 

crescimento de problemas ambientais que podem atingir as futuras gerações. 

Consequentemente, a Sustentabilidade torna-se um caminho para combater esses impactos. 

 

Figura 5: Porcentagem das pessoas que conhecem o termo Sustentabilidade. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

É notória a presença do termo Sustentabilidade em maior escala na escola como 

apresenta a figura 6, possivelmente, pela necessidade de preservação do meio ambiente, que é 

um assunto estudado por muitos, mas que nem sempre é lavado para prática contribuindo para 

que os impactos continuem aumentando. Observamos também que essa discussão vai além das 

escolas, porém há pessoas que ainda não conhecem o termo, provavelmente, por não conviver 

em um ambiente que envolva essas discussões. 
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Figura 6: Porcentagem dos lugares onde as pessoas ouviram falar em Sustentabilidade. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Quando os entrevistados nesta pesquisa foram indagados acerca do que entendiam sobre 

Sustentabilidade, tivemos em maior proporção as seguintes respostas: “uma forma correta de 

não prejudicar a natureza”; “algo que não agride as plantas e os animais”; “uma maneira de se 

sustentar”; “Plantação que se sustenta por muito tempo” que podemos observar na figura 7 a 

proporção que elas aproximaram-se da mais correta,  

vale ressaltar que alguns entrevistados não souberam responder. Segundo Miller e Spoolman 

(2013) a Sustentabilidade é a capacidade dos sistemas naturais e culturais de sobreviver a longo 

prazo, adaptando-se às condições ambientais, esse conceito mostra que 40% das pessoas 

compreende superficialmente o que é a Sustentabilidade, 35% distanciou-se do conceito e 25% 

não posicionaram-se, isso acontece, possivelmente, por não ter uma explicação clara do que 

esse termo representa para sociedade. 
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Figura 7: Porcentagem dos conceitos que mais aproximaram-se ao correto. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Analisando a figura 8, percebemos que a maior parte dos entrevistados  entendem que 

a Agroecologia trabalha juntamente com a Sustentabilidade, entretanto, ainda é um pouco alta 

a porcentagem dos entrevistados que não consegue relacionar os termos ou não entende que um 

dos princípios da Agroecologia é a busca por uma agricultura sustentável, não agredindo o meio 

ambiente e proporcionando melhores condições sociais e econômicas por longo prazo, como 

aborda Azevedo, Neto (2015), dessa maneira apoiando-se nos fundamentos da 

Sustentabilidade. 

 

Figura 8: Porcentagem das pessoas que consideram que a Agroecologia e a Sustentabilidade possuem alguma 

ligação. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Como podemos ver na figura 9, 85% dos entrevistados respondeu que já viram produtos 

de base ecológica, diante do exposto e das respostas sobre “o que você entende por 

Agroecologia” concluímos que a maioria dessas pessoas viram produtos que não utilizam 

agrotóxico e insumos químicos, mas que possam ter algum trato da agricultura convencional e 

não saibam ou não entendem os princípios para ser considerada ecológica. 

 

 

Figura 9: Porcentagem das pessoas que viram produtos de base ecológica 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Perguntamos onde os entrevistados tinham visto os produtos de base ecológica, 40% 

disse que eram na própria casa, conforme podemos ver na figura 10, assim vemos que boa parte 

dos entrevistados consideram o seu cultivo, por pequeno que seja, de base ecológica e que está 

ajudando a preservar o meio ambiente, tornando-se um passo para a transição da agricultura 

convencional para a sustentável, promovendo uma qualidade de vida por longo tempo. 
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Figura 10: Porcentagem dos lugares onde as pessoas viram produtos de base ecológica. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Como ressalta a figura 11, 100% dos entrevistados comeria apenas produtos de base 

ecológica se tivesse oportunidade, isso nos mostra que essas pessoas têm consciência do quão 

prejudicial os alimentos provenientes da agricultura convencional  

pode ser, não apenas para a saúde humana, mas também para o meio ambiente. Nesse contexto, 

a transição para a agricultura sustentável seria aceita facilmente por boa parte das pessoas. 

 

 

 

Figura 11: Porcentagem das pessoas que trocariam os produtos convencionais por de base ecológica. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Figura 12: Porcentagem do tipo de agricultura as pessoas acham que é mais vantajoso. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Quando indagados sobre qual a agricultura é mais vantajosa, 100% dos entrevistados 

responderam que é a agricultura sustentável, conforme podemos ver na figura 12, essa resposta 

mostra que é fácil a aceitação dos entrevistados pela agricultura de base ecológica, tornando-se 

mais um ponto a favor da agricultura sustentável, contribuindo para que aconteça uma transição 

para esse modelo de agricultura. As justificativas para essas escolhas foram a “preocupação 

com a saúde humana” e a “preservação do meio ambiente a longo prazo”, o que é uma das 

preocupações da agricultura sustentável. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sobre a concepção de Agroecologia e Sustentabilidade, podemos concluir nessa 

pesquisa que esses termos estão inseridos no vocabulário da maioria dos entrevistados, no 

entanto, o seu entendimento ainda é superficial, por isso percebemos que o conhecimento desses 

conceitos, bem como da necessidade de uma mudança de postura nas áreas correlatas ao meio 

ambiente é de grande urgência, tanto para profissionais do ramo quanto para a comunidade, 

visto que tantos efeitos negativos de práticas não sustentáveis vem causando grandes impactos 

para a sociedade. 

 

4 REFERÊNCIAS  

1109 



 
 

 

 

ALTERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3. ed. São 

Paulo: editora expressão popular; Rio de Janeiro: AS-PTA Agricultura familiar e 

agroecológica, 2012. 15 p. 

 

AQUINO, Adriana Maria; ASSIS, Renato Linhare. Agroecologia: princípios e técnicas para 

uma agricultura orgânica sustentável. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. 66 p. 

 

AZEVEDO, Letícia Fátima de; NETO, Tatiane Almeida. Agroecologia: o “caminho” para o 

desenvolvimento rural sustentável no processo de extensão rural. Revista Eletrônica em 

Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, Santa Maria, v. 19, n. 3,  p. 639-645, set./dez. 

2015. 

 

CAPORAL, Francisco Roberto. Agroecologia: uma nova ciência para apoiar a transição a 

agriculturas mais sustentáveis. Brasília, [s. n.], 2009. 

 

CAPORAL, Francisco Roberto; COSTABEBER, José Antônio. PAULUS, Gervásio. 

Agroecologia: matriz disciplinar ou novo paradigma para o desenvolvimento rural sustentável. 

Brasília, 2006.  

 

CAPORAL, Francisco Roberto; COSTABEBER, José Antônio. Agroecologia e extensão 

rural: contribuições para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre: [s. 

n], 2004. 

 

CAPORAL, Francisco Roberto; COSTABEBER, José Antônio. Agroecologia: alguns 

conceitos e princípios.  Brasília: MDA, 2004b. 

 

FÓRUM GLOBAL. Tratado das ONGs relativo a agricultura sustentável. Rio de Janeiro, 

[s. n], 1992. (Mimeografado). 

 

GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 2. 

ed. Porto Alegre: UFRGS, 2001. 658 p. 

 

 

GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 3 

ed. Porto Alegre: UFRGS, 2005.  

 

MILLER, G. Tyler; SPOOLMAN, Scott E. Ecologia e Sustentabilidade. 6 ed. São Paulo: 

Editora Cengage learning, 2013. 5 p. 

 

ROOS, Alana; BECKER, Elsbeth Leia Spode. Educação Ambiental e Sustentabilidade. 

Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental,  [S. l.], v. 5, n. 5,  p. 

857-866, 2012.  

 

SANTILI, Juliana. Agrobiodiversidade e o direito dos agricultores. São Paulo, Petrópolis, 

2009. 

1110 



 
 

 

 

WEBSTER’S third new dictionary. Springfield, MA, USA: Merriam-Webster Inc. Publishers, 

1986. 

  

1111 



 
 

 

GT 09: Experiências e Práticas em Agroecologia 
 

CRIAÇÃO DE GALINHAS COM FOCO NA PRODUÇÃO DE OVOS NA 

AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE CANTO DO ATALHO, 

CARAÚBAS DO PIAUÍ. 

 

CRÍA DE POLLOS COM ENFOQUE EN LA PRODUCCIÓN DE HUEVO EN 

AGRICULTURA FAMILIAR EN LA COMUNIDAD DE CANTO DO ATALHO 

 

 

Francisco da Conceição dos Santos 

Graduando em Tecnologia em Agroecologia do IFPI, Campus Cocal 

franciscosantos0802@gmail.com 

 

Thalia Santos de Araujo 

Graduanda em Tecnologia em Agroecologia do IFPI, Campus Cocal 

thalyasantos330@gmail.com 

 

 
Resumo 

A experiência seguinte tem como uma das suas principais contribuições a garantia de renda e segurança alimentar 

para a família. Portanto, para colocar a experiência em prática, foi realizada uma pesquisa para analisar a demanda 

que a comunidade e a região circunvizinha tinham em relação a procura e oferta de ovos, e percebeu-se que a 

demanda era maior que a oferta e em quase sua totalidade os ovos comercializados não eram acondicionados de 

forma correta e tão pouco higienizados para comercialização. O sistema de criação, busca garantir a soberania 

alimentar para a família através de um alimento de qualidade produzido na própria propriedade.  Além de visar a 

diminuição da dependência de insumos externos, onde as galinhas têm acesso a outras fontes de alimentos que 

contribuem com a redução no consumo da alimentação balanceada. O objetivo da experiência é produzir alimento 

de qualidade, no caso, ovos dentro de um sistema que trabalha os princípios agroecológicos, e que mostra o quanto 

é eficaz criar as galinhas dentro desse modelo de criação, onde tudo está interligado. A criação de galinhas dentro 

do sistema caipira, é uma alternativa viável, desde que se respeite os princípios da agroecologia dentro do sistema 

de produção, sendo uma excelente opção para a agricultura familiar, principalmente por ser um trabalho que 

envolve a família e a partir disso consegue gerar renda e segurança alimentar mesmo em pequenos espaços. 

Palavras-Chaves: Segurança alimentar; Agroecologia; Sistema caipira. 

 

 

Resumen 

La siguiente experiencia tiene como uno de sus principales aportes la garantía de ingresos y seguridad alimentaria 

para la familia. Por ello, para poner en práctica la experiencia, se realizó una encuesta para analizar la demanda 

que tenía la comunidad y la región aledaña en relación a la demanda y oferta de huevos, y se notó que la demanda 

era mayor que la oferta y en casi en su totalidad los huevos comercializados no fueron empaquetados correctamente 

y tampoco fueron desinfectados para su comercialización. El sistema de cría busca garantizar la soberanía 

alimentaria de la familia a través de alimentos de calidad producidos en la propiedad. Además de apuntar a reducir 

la dependencia de insumos externos, donde los pollos tengan acceso a otras fuentes de alimentos que contribuyan 

a una reducción en el consumo de alimentos balanceados. El objetivo del experimento es producir alimentos de 

calidad, en este caso huevos, dentro de un sistema que trabaja con principios agroecológicos, y que muestra lo 

efectivo que es criar pollos dentro de este modelo de crianza, donde todo está interconectado. La crianza de pollos 

dentro del sistema país es una alternativa viable, siempre y cuando se respeten los principios de la agroecología 

dentro del sistema productivo, siendo una excelente opción para la agricultura familiar, principalmente porque es 

un trabajo que involucra a la familia y desde que se logra generar ingresos y seguridad alimentaria incluso en 

espacios reducidos. 

Palabras clave: Seguridad alimenticia; Agroecología; Sistema de campesino sureño.   
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

CONTEXTO: 

 

        A experiência seguinte tem como uma das suas principais contribuições a garantia de renda 

e segurança alimentar para a família, desenvolvida desde 2019, na comunidade Canto do 

Atalho, zona rural do município de Caraúbas do Piauí, com o objetivo de atender a demanda 

por ovos de galinhas criadas no sistema caipira de forma sustentável. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: 

 

       A experiência está sendo desenvolvida na região norte do Piauí, na comunidade Canto do 

Atalho, município de Caraúbas do Piauí. A atividade é ecologicamente correta e com potencial 

para gerar renda, desde que se tenha canais de comercialização justo e solidário.  

       Portanto, para colocar a experiência em prática, foi realizada uma pesquisa para analisar a 

demanda que a comunidade e a região circunvizinha tinha em relação a procura e oferta de 

ovos, e percebeu-se que a demanda era maior que a oferta e em quase sua totalidade os ovos 

comercializados não eram acondicionados de forma correta e tão pouco higienizados  para 

comercialização, além de chegar a faltar em alguns meses do ano, pois não se tinha uma criação 

com foco no bem-estar animal, muito menos seguindo os princípios agroecológicos. 

       Nas áreas livres as galinhas tem acesso a uma diversidade de alimentos, como insetos, 

minhocas, capins dentre outras plantas, auxiliando no fornecimento de proteína, vitamina e 

demais minerais.  Lembrando que nas áreas de piquetes existem plantas com elevado potencial 

protéico, corroborando com as exigências dessa tão importante fonte de nutrientes para os 

animais. Como mostra na figura 1.  
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Figura 1: Galinhas livres no pasto, se alimentando de capim, insetos e expressando seus comportamentos 

naturais.   

 Fonte: Santos, 2021. 

 

          O sistema de criação, busca garantir a soberania alimentar para a família através de um 

alimento de qualidade produzido na própria propriedade.  Além de visar a diminuição da 

dependência de insumos externos, onde as galinhas têm acesso a outras fontes de alimentos que 

contribuem com a redução no consumo da alimentação balanceada. E também uma dieta com 

ração alternativa, que pode ser feita através da utilização do que é cultivado na propriedade, o 

que caracteriza o modelo de criação. Esse acesso à pasto reflete na qualidade e características 

dos ovos produzidos pelas galinhas, principalmente no que diz respeito a coloração da gema. 

         O objetivo da experiência é produzir alimento de qualidade, no caso ovos dentro de um 

sistema que trabalha os princípios agroecológicos, e que mostra o quanto é eficaz criar as 

galinhas dentro desse modelo de criação, onde tudo estar interligado e que se pode ter uma 

produção significativa, rentável e sustentável uma vez que se trabalhe a potencialidade local.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           Compreende-se que a criação de galinhas dentro do sistema caipira, é uma alternativa 

viável, desde que se respeite os princípios da agroecologia dentro do sistema de produção, sendo 

uma excelente opção para a agricultura familiar, principalmente por ser um trabalho que 
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envolve a família e a partir disso consegue gerar renda e segurança alimentar mesmo em 

pequenos espaços. 
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Resumo 

Tem sido popularizado o uso de revestimentos naturais e sintéticos que revestem o ovo externamente, com o intuito 

de prevenir o desenvolvimento de organismos patogênicos à saúde dos consumidores. Diante do exposto, este 

trabalho teve como objetivo: Avaliar a qualidade microbiológica de ovos submetidos a tratamento com diferentes 

tipos de revestimentos e armazenados em temperatura ambiente, a fim de ampliar a vida de prateleira dos mesmos. 

O experimento foi realizado no IFRN – Campus Ipanguaçu-RN, sendo coletados os ovos no setor de Avicultura e 

as análises realizadas no Laboratório de Biologia da referida Instituição. Serão utilizados ovos de poedeiras Hy-

Line Brown. O delineamento experimental será inteiramente ao acaso, com 05 tratamentos, totalizando 300 ovos 

avaliados durante um período experimental de 50 dias, avaliando a presença de coliformes totais e salmonela.  

 

Palavras-Chave: Ovos; Microbiologia; Revestimentos. 
 
Resumen 

The use of natural and synthetic coatings that coat the egg externally has been popularized, in order to prevent the 

development of pathogenic organisms to the health of consumers. Given the above, this work aimed to: Evaluate 

the microbiological quality of eggs subjected to treatment with different types of coatings and stored at room 

temperature, in order to extend their shelf life. The experiment was carried out at the IFRN - Campus Ipanguaçu-

RN, with the eggs being collected in the Poultry sector and the analyzes carried out at the Biology Laboratory of 

the aforementioned institution. Hy-Line Brown laying eggs will be used. The experimental design will be 

completely randomized, with 05 treatments, totaling 300 eggs evaluated during an experimental period of 50 days, 

evaluating the presence of total coliforms and salmonella. 

 

Keywords: Eggs; Microbiology; Coatings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A produtividade brasileira de ovos para consumo interno vem de pequenos produtores, 

incluindo famílias que se destinam longos anos à atividade, valorizando e agregando renda na 

propriedade. Cerca da maior parte dos ovos comercializados no País é produzida com alta 

tecnologia por meio de galinhas poedeiras comerciais, híbridas, de alta potencialidade genética, 

criadas em sistema intensivo ou semiextensivo, com alta eficiência de postura de ovos. 

Contudo, o maior comércio empresarial de produção de ovos no mundo está nos Estados Unidos 

da América com 102 milhões de poedeiras alojadas e, México com mais de 41 milhões, seguido 

pela Ucrânia com 22 milhões de aves alojadas e, em seguida Brasil com 18 milhões (WORLD 

POULTRY, 2012). 

Em 2011, a produção de ovos no Brasil alcançou 2,6 bilhões de dúzias concebendo um 

aumento de 4,3% sobre o ano de 2010 (2,4 bilhões de dúzias). (UBA, 2012). Entretanto, devido 

à perda de qualidade contínua que sucede a postura, fatores como: tempo de estocagem, 

temperatura e umidade relativa do ar, estado nutricional e sanitário da poedeira entre outros 

podem acelerar este processo natural reduzindo o tempo de conservação, competindo a 

produtores e pesquisadores elaborarem metodologias para preservar ao máximo sua qualidade 

original até que o ovo chegue à mesa do consumidor.  

           Os microrganismos causadores de patogenicidade alimentar estão associados à 

qualidade química, física e biológica do alimento de consumo humano. Alimentos apresentam 

grande susceptibilidade à contaminação por microrganismos durante a manipulação e 

processamento, visto que o mesmo quando exposto a condições favoráveis de desenvolvimento, 

tornam-se meios de crescimento destes organismos que por sua vez, pode causar deterioração 

e consequentemente infecções e intoxicação aos consumidores (Pelczar Jr.1997).  

A contaminação dos ovos seja na casca ou no conteúdo interno é considerado como 

sendo o principal fator de qualidade que deve ser rigorosamente inspecionado de forma a 

garantir com eficiência a segurança do consumidor, já que diversos estudos apontam a alta 

incidência de contaminação de ovos por salmonela no mercado (ANDRADE et al., 2004). 

Em geral, uma boa parte dos ovos, logo após a postura, é estéril internamente com 

relação à contaminação microbiana (SEIBEL, 2005). Ovos classificados de baixa qualidade 

exibem contaminação elevada na casca e, após a quebra, apresentam elevada contagem inicial 

de colônias (SOUZA-SOARES & SIEWERDT, 2005). 
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Estes devem ser trabalhados com cuidados específicos para inibir o desenvolvimento de 

populações extensas durante o manuseio e processamento. Uma das técnicas que tem ganhado 

notoriedade é o uso de revestimentos naturais e sintéticos que revestem o ovo externamente, 

com o intuito de prevenir o desenvolvimento de organismos patogênicos à saúde dos 

consumidores. 

A finalidade do uso de revestimentos, além de evitar o consumo de ovos contaminados, 

é o objetivo de aumentar a vida de prateleira dos mesmos. Para que isto ocorra, esta proteção 

fornecida por revestimentos ou biofilmes, criam barreiras que evitam perdas e as trocas entre o 

meio interno e externo, como também a entrada de deteriorantes microscópicos, visto que 

durante o armazenamento há perda de umidade e dióxido de carbono via poros da casca, o que 

causa mudanças na qualidade do albúmen e gema, bem como a perda de peso dos ovos, 

tornando-os susceptíveis ao desenvolvimento de bactérias (STADELMAN, 1995).  

 Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo: Avaliar a qualidade microbiológica 

de ovos submetidos a tratamento com diferentes tipos de revestimentos e armazenados em 

temperatura ambiente, a fim de ampliar a vida de prateleira dos mesmos.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O experimento foi realizado no IFRN – Campus Ipanguaçu-RN, sendo coletados os 

ovos no setor de Avicultura e as análises realizadas no Laboratório de Biologia da referida 

Instituição. Serão utilizados ovos de poedeiras Hy-Line Brown com 55 semanas de idade, 

criadas em sistema de base ecológica no IFRN – Campus Ipanguaçu. O delineamento 

experimental será inteiramente ao acaso, com 05 tratamentos e 10 repetições compostas por 06 

ovos cada, totalizando 300 ovos avaliados durante um período experimental de 50 dias dividido 

em 2 períodos de 25 dias cada. Cinco repetições de cada tratamento serão avaliadas em cada 

período, sendo destinados 03 ovos para análise físico-química e 03 ovos para microbiologia.  

 O experimento teve inicio em setembro de 2019, através do qual foram avaliados em 

três períodos, 14 dias, 28 dias e 42 dias, conforme o cronograma. O monitoramento da 

temperatura foi procedido diariamente durante o período de avaliação.  

As análises microbiológicas foram realizadas no laboratório da UFERSA campus 

Mossoró aos 28,42 dias após a aplicação dos revestimentos nos ovos. Foram avaliados 12 ovos 
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de cada tratamento (óleo mineral, óleo de coco, extrato aquoso de limão, extrato aquoso de 

manjericão e fécula de mandioca). Todas as características foram avaliadas, exceto ph e sólidos 

totais de albúmen que serão avaliados no tempo zero e aos 42 dias do experimento. As cascas 

foram pesas e medidas após lavagem e secagem ao ar livre por 72 horas. 

 Foram preparados os meios de cultura para analisar a presença da bactéria salmonelas e 

coliformes totais nos ovos revestidos com cada tratamento aos 28 dias. Assim como, foram 

preparadas as amostras da parte interna do ovo (gema e albúmen) e a casca de cada tratamento 

para então detectar a presença ou ausência dessas bactérias. A avaliação microbiológica 

obedeceu a metodologia descrita por Sá et al (2015).  

PREPARO DE AMOSTRAS 

 Foram aplicados “pools” de três ovos, dos quais foram analisadas as cascas e os 

conteúdos separadamente. Foram pesadas assepticamente, em embalagem estéril, 25g de cada 

amostra que foram transferidas para 225 ml de água salina peptonada a 0,1%, a qual constituiu 

a diluição 100. Esta diluição correspondeu a uma proporção de 1:10, ou seja, 10g do 

homogeneizado contendo um grama da amostra. A partir da diluição inicial, foram obtidas as 

diluições decimais seriadas 10-2 e 10-4 em solução salina peptonada 0,1%.  

 

 
Figura 01: Preparação da amostra interna e externa do Tratamento de controle. 

Fonte: Arquivo Pessoal.. 

 

Coliformes a 35°C 

 Para análise de coliformes totais, foi utilizada a metodologia de tubos múltiplos. 

Partindo das diluições 10-1, 10-2 e 10-3, onde foram pipetadas alíquotas de 1 ml das respectivas 
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diluições para uma série de três tubos contendo 9 ml da solução salina peptonada 0,1% contendo 

tubo de Durham invertido, homogeneizando e incubando os tubos a 35 °C por 24-48 h. 

Transcorrido este tempo a confirmação da presença de coliformes totais foi feita através da 

observação da turbidez no meio e/ou produção de gás nos tubos de Durhan considera como 

positivo.   

Coliformes a 45ºC             

A partir dos tubos positivos para coliformes totais, foi transferido uma alíquota, com 

auxílio de uma alça de platina, para tubos contendo caldo EC. Logo após, incuba os tubos em 

estufa a 45 °C por 24-48 h. A confirmação da presença de coliformes termo tolerantes foi feita 

através da observação da turbidez no meio e/ou produção de gás nos tubos de Durhan. 

 

 
Figura 2: Preparação dos tubos para Controle de Coliformes totais. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 03: Análise dos coliformes dos ovos revestidos aos 28 dias. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 
Figura 4: Análise dos coliformes aos 42 dias. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Salmonella sp. 

       Para a detecção de Salmonella sp., foi pesado 25 g da amostra e adicionado 225 ml 

de água peptonada, incubado em estufa a 35 °C por 24 h (mistura pré-enriquecida). Da mistura 

pré-enriquecida, realizou-se o plaqueamento seletivo onde transferiu-se com auxílio de uma 
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alça de platina uma alíquota da mesma para o meio HajHans Medium, em seguida incubou-se 

as placas invertidas a 35 ºC por 24 h. Posteriormente, verificou-se houve desenvolvimento de 

colônias típicas de Salmonella sp. 

 

 
Figura 5: Preparação das placas para controle de Salmonelas. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

. 

Figura 6: Salmonela Positiva aos 28 dias 

Autor: Arquivo pessoal. 

 

1122 



 
 

 

 
Figura 7: Salmonela aos 42 dias. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Todas as características foram avaliadas, exceto ph e sólidos totais de albúmen que serão 

avaliados no tempo zero e ao final do experimento. As cascas foram pesas e medidas após 

lavagem e secagem ao ar livre por 72 horas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A adoção de revestimentos em ovos tem intenção de inibir ou reduzir a translocação da 

umidade, gases, microrganismos e outras substâncias, do alimento para o ambiente ou do 

ambiente para o alimento, diminuindo alterações no conteúdo interno. (CHIEN et al., 2007; 

FALGUERA et al., 2011; JACOMETTI et al.,2003). A adoção desta técnica se destaca por ser 

bastante simples e eficiente na manutenção das características sensoriais e nutricionais, 

conservando, assim, a qualidade e o valor comercial do produto (CHITARRA; CHITARRA, 

2005; REINOSO et al., 2008; XU et al., 2002).  

O presente estudo por encontrar-se ainda em andamento da avaliação dos resultados, 

pretende-se a partir das análises, obter um revestimento para ovos que seja eficiente em: 

aumentar a vida útil de prateleira; impedir a contaminação de ovos por agentes microbianos; 

proporcionar uma conservação eficiente através de revestimentos vegetal, e consequentemente 

vindo a permitir a produção de alimentos com qualidade microbiológica de nível científico.  
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Resumo 

A Agroecologia e a Educação do campo, aliadas às alternativas sustentáveis vêm mudando o modo de produção 

em diversas partes do país, especialmente, em comunidades tradicionais. Esses processos vêm contribuindo com 

orientações para os agricultores no processo produtivo e desenvolvendo estratégias que sejam capazes de 

minimizar os impactos ambientais gerados pela agricultura convencional e, ao mesmo tempo, prover modos de 

produção que possam vir a ser adotadas para um desenvolvimento social preservando a biodiversidade local e os 

meios de produção sustentáveis. O objetivo deste trabalho foi desenvolver atividades para jovens e adultos em 

uma comunidade quilombola, que unam a Educação do Campo e Agroecologia através de oficinas promovidas em 

parceria com a escola rural baseadas na pedagogia da alternância. As aulas foram divididas com atividades entre 

tempo escola e tempo comunidade, e foram ofertadas algumas oficinas com práticas agroecológicas, de acordo 

com a necessidade dos alunos, que eram encontradas, no tempo comunidade. A comunidade quilombola Aroeira 

se mostrou disposta e afim de mudar a sua realidade através da mudança dos meios de produção. Assim, torna-se 

necessário o desenvolvimento de novas políticas públicas voltadas para o campo que unam a educação e a 

agroecologia fortalecendo a troca de saberes populares com o saber técnico, levando sempre em consideração o 

modo de vida e de produção já existente na comunidade, fortalecendo a soberania alimentar, práticas 

agroecológicas e o desenvolvimento local. 

 

Palavras-Chave: Quilombola; Agroecologia; Educação do Campo; Produção Agrícola; Tecnologias Sustentáveis. 

 

Resumen 

Agroecology and rural education, linked to sustainable alternatives, have been changing the way of production in 

different parts of the country, especially in traditional communities. These processes have contributed to orienting 

farmers in the production process and developing strategies that are able to minimize the environmental impacts 

generated by conventional agriculture and, at the same time, provide strategies that may be adopted for social 

development while preserving local biodiversity and sustainable means of production. The objective of this work 

was to develop activities for young people and adults in a quilombola community, which combine Rural Education 

and Agroecology through workshops promoted in partnership with the rural school based on alternation pedagogy. 

The classes were divided into activities between school time and community time, and some workshops were 

offered with agroecological practices, according to the needs of students who were found in community time. The 

aroeira quilombola community was willing and willing to change their reality by changing the means of 

production. Thus, it is necessary to develop new public policies aimed at the field that unite education and 
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agroecology, strengthening the exchange of popular knowledge with technical knowledge, always taking into 

account the way of life and production already existing in the community, strengthening food sovereignty, 

agroecological practices and local development. 

 

Palabras Clave: Quilombola; Agroecology; Rural Education; Agricultural production; Sustainable Technologies. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Agroecologia e Educação do campo, aliadas às alternativas sustentáveis vem 

mudando o modo de produção agrícola em diversas partes do país, contribuindo com 

orientações para os agricultores no processo produtivo e desenvolvimento estratégias que sejam 

capazes de minimizar os impactos ambientais gerados pela agricultura convencional, e ao 

mesmo tempo, sugerir estratégias que possam vir a ser adotadas para um desenvolvimento 

social e que preserve a biodiversidade local. 

Ao se defender uma agricultura sustentável e produtiva, não se pode simplesmente 

abandonar todas as práticas convencionais e retornar ao passado com práticas ditas tradicionais, 

o que se busca nesta abordagem é uma integração de conhecimentos, ou seja, que se explorem 

conhecimentos ecológicos modernos, ao mesmo tempo em que valoriza conhecimentos 

empíricos dos agricultores tradicionais (GLIESSMAN, 2008). 

Esta nova maneira de se fazer ciência tem uma forte natureza social, apoia-se na ação 

social coletiva de determinados setores da sociedade civil que buscam novas alternativas de 

manejo dos recursos naturais, desse modo, pode-se dizer que também é sociológica (SEVILLA 

GUZMÁN, 2001, p. 18). 

A   Agroecologia tem   por   princípio   a   valorização   do conhecimento dos agricultores, 

a partir das especificidades de cada território respeitando as peculiaridades inerentes a este 

espaço preservando a memória e construindo um novo modo de produção mais saudável 

contrariando a visão reducionista de se lidar com os recursos naturais pregados pela Revolução 

verde e o Agronegócio. 

Este modelo de agricultura produziu, se não a maior, a mais importante contradição da 

sociedade brasileira que é a concentração da terra versus a concentração demográfica, com 

maior acentuação a partir dos anos 60, com fortes migrações para a região sudeste do Brasil. 

Não obstante, isso provocou problemas de várias ordens, sobretudo no que diz respeito às 

condições de vida da população e uso e conservação dos recursos naturais. Dentre estes, 
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destacamos o uso exagerado de agrotóxicos, ocasionando envenenamento dos agricultores, dos 

alimentos, do solo e da água, pelo uso crescente dos agrotóxicos, colocando o Brasil entre os 

seis maiores importadores entre os anos de 2000 e 2007, participando com 4% do total das 

importações mundiais (ANVISA, 2010) 

No meio rural brasileiro há um panorama novo, com uma variedade diversa de sujeitos 

do campo e modos de produção com muitas diferenças em cada região do Brasil. Essa 

população produz e consome alimentos mais saudáveis, preservando os recursos naturais e 

estabelecendo relações de compartilhamento de saberes e produção.  

O Decreto 7352/2010 em seu artigo 1º conceitua população de campo e escola do 

campo:  

 

Populações do campo: agricultores familiares, os extrativistas, os 

pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da 

reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, 

os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam 

suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio 

rural. Escola do campo: aquela situada em área rural, conforme 

definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda 

predominantemente a populações do campo (BRASIL, 2010). 

 

As populações de comunidades tradicionais vêm reconhecendo sua identidade 

camponesa por meio do arranjo político e das ações proferidas com base em sua etnia. As 

comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais, segundo critérios de autodefinição, com 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas com orgulho de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência a exploração histórica sofrida (DIÁRIO OFICIAL DA 

UNIÃO, 2008). Muitas dessas comunidades não surgiram durante a escravidão, e sim depois 

da abolição, quando a terra era a sua moradia e fonte de subsistência através da agricultura, ou 

seja, a principal segurança de estabilidade que as pessoas tinham quando não conseguiam 

trabalho formal. 

O Rio Grande do Norte tem atualmente cerca de 30 comunidades remanescentes de 

quilombolas, grupos de comunidades tradicionais são providos de conhecimentos sobre o 

ambiente natural e a forma de utilizá-los sendo hoje favorecidas de algumas políticas públicas 

de conservação e desenvolvimento, depois de um longo processo de luta travado pelos 

movimentos sociais do campo. 
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Os quilombolas vivem em espaços comunitários étnicos organizados e ocupam, há 

séculos, diversos Estados brasileiros. Tais espaços, de vivência coletiva, contribuíram para a 

formação da identidade desse povo, talvez, sua marca de resistência e sobrevivência no Brasil. 

Os quilombos contemporâneos são um espelho de um país que ainda precisa reconhecê-los 

como história viva e preciosa (ANJOS; CYPRIANO, 2006). 

Como evidencia Almeida (2011) para que se possa apreender o que são comunidades 

tradicionais, se faz necessário analisar o que significa grupo étnico, como esta conserva sua 

unidade e continua a existir como unidade social etnicamente distinguida no contexto da 

sociedade globalizada.  

A Educação do Campo, ao longo dos anos, vem mudando a história de muitas 

comunidades tradicionais pelo Brasil juntamente com a agroecologia que unem os saberes, 

tanto o técnico quanto o saber popular, para serem utilizados para um bem comum. 

Busca-se uma educação do campo que leve em consideração a identidade cultural dos 

sujeitos que ali vivem. Por isso, os professores na dinâmica da educação do campo são 

considerados sujeitos em construção, assim como os alunos. No entanto, aos educadores é 

cabível a tarefa de perguntar-se quem são os sujeitos com os quais compartilham experiências 

de vida durante o ano letivo, haja vista que cada aluno tem sua identidade, sua história e o 

professor também. Por isso os professores devem perceber o quanto é importante assumir sua 

história para que então, possam descobrir a pessoa que está por trás do rosto de cada criança, 

jovem ou adulto, e então, conheçam sua história, respeitem suas diversidades e seus direitos 

(ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011). 

Nesse sentido, o Tempo Comunidade, pautado nos princípios da Alternância, apresenta-

se como um espaço tempo pedagógico potencializador das experiências educativas, sobretudo 

quando “objetiva integrar a atuação dos sujeitos educandos na construção do conhecimento 

necessário à sua formação” (MOLINA; FREITAS, 2011, p. 28). 

É preciso considerar importante os resultados dessas experiências de desenvolvimento 

sustentável para a mudança no cotidiano dos sujeitos do campo. O desenvolvimento sustentável 

tem como eixo central a melhoria na qualidade de vida desses sujeitos dentro do limite de 

capacidade de suporte dos ecossistemas (ASSIS, 2006). 

Neste sentido, a busca por fazer uma aproximação da Agroecologia e a Educação do 

Campo em comunidades tradicionais quilombolas, visam a mudança no modo de vida e na 
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produção desses povos e auxilia a repensar e valorar questões fundamentais tais como: 

soberania alimentar e preservação da biodiversidade dentro desses espaços coletivos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi conduzido na comunidade quilombola Aroeira (Figura 1), localizado na 

zona rural do município de Pedro Avelino/ Rio Grande do Norte (05° 31' 19" S 36° 23' 16" O; 

95 m de altitude), durante o período de maio a outubro de 2019. O clima da região, de acordo 

com a classificação de Köeppen, é do tipo BSh’, ou seja, semiárido e quente, com precipitação 

pluviométrica bastante irregular, com média anual de 502 mm, temperatura média anual de 

27,9°C. 

 

 

 

Figura 1. Mapa de Localização da Comunidade. 

Fonte: Teixeira, 2019. 

 

Através de uma política pública lançada pelo governo do estado do Rio Grande do 

Norte, por meio da Secretaria Estadual de Educação, e do Núcleo de Educação de Educação do 

Campo e Diversidade – NECAD, foi lançado o edital no início do ano 2019, para realização do 

Projeto de Alfabetização com Qualificação Social e Profissional. A comunidade quilombola 

Aroeira/RN foi contemplada com aulas de alfabetização de jovens e adultos e atividades 

integradas ao cotidiano da comunidade que trazem atividades com base na Agroecologia. 
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As aulas foram divididas com atividades entre tempo escola e tempo comunidade, cinco 

vezes por semana sendo por 2 horas em sala de aula, totalizando 10 horas/mês para o tempo 

comunidade, com as atividades realizadas nos lotes produtivos dos alunos. Foram ofertadas 

oficinas com práticas agroecológicas, de acordo com a necessidade dos alunos, ou seja, os 

alunos demandavam a necessidade da temática. Dentre essas escolhas foram oferecidas: 

defensivos alternativos para o combate de pragas e doenças, o conhecimento sobre os tipos de 

solos, alternativas de adubos orgânicos, a produção de hortaliças de base agroecológica e a 

implantação de um novo sistema agroflorestal para tentar diminuir os impactos causados pelo 

desmatamento. 

A construção dos conteúdos foi de forma coletiva, através de roda de conversa, íamos 

elencando quais os pontos deficientes em termos de conhecimento técnico deveriam ser sanados 

para a adesão das práticas agroecológicas na comunidade. 

A primeira delas foi da oficina de defensivos alternativos surgiu através do 

aparecimento de um inseto que estava trazendo prejuízos nos frutos de citrus na comunidade, 

necessitando de intervenção. Foram repassadas algumas receitas de defensivos alternativos para 

o controle, entre elas a calda de fumo, onde foi explicado passo a passo de forma simples e 

direta para que os alunos pudessem refazer em seus lotes. Além do deste, usamos receitas de 

extratos do neem (Azadirachta indica), planta de fácil acesso na comunidade com eficiência 

comprovada no combate de pragas. 

O segundo momento foi sobre o reconhecimento dos diferentes tipos de textura do solo 

da Comunidade, observou-se as mudanças de textura e coloração. Assim para conhecer ainda 

mais, foi feita a abertura da trincheira pelos professores e alunos afim de observar os horizontes 

do solo, a textura e saber como são chamados os solos por eles, onde os alunos confeccionaram 

cartazes com as cores e os nomes de cada tipo de solo encontrado, utilizando o conhecimento 

popular local. A trincheira foi aberta no lote de um dos alunos.  

O terceiro momento foi com a utilização de adubos orgânicos. Esse momento se deu 

posteriormente ao reconhecimento sobre os tipos de solo, considerando a baixa quantidade de 

nutrientes e em matéria orgânica. A ideia da compostagem surgiu com o acúmulo de matéria 

verde que era queimada ao lado do roçado dos alunos. Para a aula prática foi elaborado um 

material didático explicativo com o passo a passo de como fazer a pilha de compostagem e 

quais os materiais iriam ser utilizados e a não necessidade de queimada nos terrenos. Além de 
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adubos verdes mostramos outras possibilidades de adubação tais como: compostagem e a 

adubação verde. 

O quarto momento foi sobre os adubos verdes e sua importância de utilização. 

Consideramos os tipos de espécies, épocas do ano, completando com a doação de sementes de 

girassol (Helianthus annuus) e de mucuna preta (Mucuna pruriens), para iniciar o plantio na 

comunidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Através das práticas agroecológicas objetiva-se a permanência das famílias no campo a 

partir do manejo sustentável dos solos, a conservação dos recursos naturais, a valorização dos 

saberes locais, a independência dos pequenos agricultores que comercializam seus produtos 

sem a presença do atravessador.  

A prática dos adubos orgânicos foi realizada nos lotes dos alunos, onde eles 

confeccionaram as pilhas e fazem a verificação da temperatura com a barra de ferro. Com a 

fabricação das pilhas de composto feitas quinzenalmente para que não falte adubo para 

atividades. Os canteiros de hortaliças são levantados um por semana com base no planejamento 

de atividades, dessa forma não falta produtos para a venda. A comercialização iniciou na própria 

comunidade, e depois expandiram para as feiras locais e participação na Feira da Agricultura 

Familiar sem a participação de intermediários.  

Observamos também um aprofundamento em função das técnicas agroecológicas no 

sentido de recuperação de algumas áreas, através da implantação de sistema agroflorestal. O 

solo da comunidade foi fortemente castigado pelo desmatamento, para a produção artesanal de 

carvão, pois é a principal fonte de renda da comunidade. A ideia das oficinas ofereceu outras 

possibilidades de fonte de renda e assim, reduzir o desmatamento dentro da área.  Alguns já se 

interessaram e um sistema agroflorestal foi implantado.  

Os sistemas agroflorestais proporcionam às pequenas propriedades uma série de 

vantagens quando comparados aos sistemas convencionais, algumas comprovadas 

cientificamente. Alguns dos benefícios: diminuem o uso de fertilizantes, contribuem na 

conservação dos solos e bacias hidrográficas, reduzem o uso de defensivos como herbicidas e 

pesticidas, diminuem os custos de recuperação de matas ciliares e fragmentos florestais, 
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melhoram a qualidade dos alimentos são adequados à pequena propriedade e a populações 

tradicionais (HOFFMANN, 2005). 

A diversificação de culturas reduz o risco de perda total e aumentam-se os benefícios 

econômicos com a venda sazonal diferenciada dos produtos (LEAKEY; ISAC, 2006), além de 

agregar-se valor às áreas de produção nas pequenas propriedades e nos assentamentos, 

melhorando as condições de produção, a qualidade de vida dos produtores e aumentando a 

produção agrícola nos municípios abrangidos. A diversificação também possibilita atender à 

demanda do comércio local (MACHADO FILHO; SILVA, 2012) 

Nesse sentido, o Tempo Comunidade, pautado nos princípios da Alternância, apresenta-

se como um espaço tempo pedagógico potencializador das experiências educativas, sobretudo 

quando “objetiva integrar a atuação dos sujeitos educandos na construção do conhecimento 

necessário à sua formação” (MOLINA; FREITAS, 2011, p. 28). 

A formação de professores do campo defendida se vincula a identidade dos povos do 

campo. Além disso, se trava uma luta por uma educação pública do campo, gratuita e de 

qualidade, a qual deve ser garantida pelo Estado (TEIXEIRA, 2012) em todas as etapas da 

educação básica e em todos os níveis de ensino. 

Transcrevemos aqui alguns relatos dos alunos, em uma roda de conversa, comentando 

sobre a importância dele dentro da comunidade, transformando o modo de produção e dando 

alternativas para a mudança na economia, pela adoção das práticas das práticas agroecológicas. 

 

‘‘Depois que comecei a fazer minhas compostagens, colocar os 

defensivos naturais nas minhas plantinhas, elas cresceram bastante e 

com elas eu vendi e juntei um dinheirinho.’’ 

 

  Um outro acrescenta sobre a importância do Sistema Agrofloresta: 

 

 
‘‘No início fiquei com medo de implantar, mas quando conheci e vi 

a importância desse tipo de sistema, estou ansioso para plantar na 

comunidade e começar a produzir junto com ela.’’ 

 

Através das práticas agroecológicas objetiva-se a permanência das famílias no campo a 

partir do manejo sustentável dos solos, a conservação dos recursos naturais, a valorização dos 

saberes locais, a independência dos pequenos agricultores que comercializam seus produtos 
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sem a presença do atravessador. A comercialização iniciou na própria comunidade, e depois 

expandiram para as feiras locais e participação na Feira da Agricultura Familiar.  

Para a construção de um sistema de produção agroecológica é necessário seguir alguns 

passos, como destaca Freiden (2005, p.66-67):  

 

(...) Reduzir a dependência de insumos comerciais; utilizar recursos 

renováveis e disponíveis no local; enfatizar a reciclagem de nutrientes; 

introduzir espécies que criem diversidade funcional no sistema; desenhar 

sistemas que sejam adaptados às condições locais e aproveitem, ao máximo, 

os microambientes; manter a diversidade, a continuidade espacial e temporal 

da produção; otimizar e elevar os rendimentos, sem ultrapassar a capacidade; 

resgatar e conservar a diversidade genética local e resgatar e conservar os 

conhecimentos e a cultura locais (FREIDEN, 2005, P.66-67). 

 

Acreditamos que o projeto lançou novas possibilidades de produção e valoração dos 

saberes da comunidade. A possibilidade das aulas práticas e teóricas possibilitou a utilização 

de novos meios de produção e adesão das práticas agroecológicas que provavelmente serão 

replicadas com outros agricultores, formando uma rede de mudanças transformadoras para a 

comunidade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir desses momentos os alunos começaram a se organizar com o plantio de hortas 

devido a carência de algumas hortaliças na comunidade, além de um outro olhar sobre a 

possibilidade de produção agroecológica e comercialização diferenciada. Os alunos 

construíram os canteiros e os produtos comercializados para os municípios de Afonso 

Bezerra/RN e Pedro Avelino/RN. Aos poucos estão sendo introduzidos outras hortaliças, como 

alface, rúcula, cenoura e beterraba. Além da participação na I Feira de Agricultura Familiar, 

que recebe e comercializa os produtos produzidos pela comunidade quilombola Aroeira. 

Acreditamos que o projeto lançou novas possibilidades de produção e valoração dos 

saberes da comunidade. A possibilidade das aulas práticas e teóricas possibilitou a utilização 

de novos meios de produção e adesão das práticas agroecológicas que provavelmente serão 

replicadas com outros agricultores, formando uma rede de mudanças transformadoras para a 

comunidade. 
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Resumo 

Este trabalho tem como temática os reflexos da obra modernista Vidas Secas, escrita por Graciliano Ramos, na 

realidade brasileira. Objetivamos fazer a análise literária sob o viés ideológico da agroecologia como ferramenta 

de mudança social. Primeiramente foi selecionado a obra Vidas Secas, em seguida foram realizadas pesquisas 

sobre a agroecologia e sobre a obra literária citada, posteriormente foram feitas correlações entre a obra, a 

agroecologia e a realidade brasileira. Chegamos a conclusão de que a agroecologia é um instrumento de forte 

potencial para as mudanças sociais, e que por meio dela é possível realizar práticas agrícolas que atenuem a 

situação da fome e auxilie o pequeno produtor a lidar com os períodos de estiagem.  

 

Palavras-chave: Modernismo. Vidas Secas; Seca; Práticas Agroecológicas. 

 

Resumen 

Esta obra tiene como tema las reflexiones de la obra modernista Vidas Secas, escrita por Graciliano Ramos, en la 

realidad brasileña. Nuestro objetivo es realizar el análisis literario bajo el sesgo ideológico de la agroecología como 

herramienta de cambio social. Primero se seleccionó la obra Vidas Secas, luego se realizó una investigación sobre 

agroecología y sobre la obra literaria mencionada, posteriormente se hicieron correlaciones entre la obra, la 

agroecología y la realidad brasileña. Llegamos a la conclusión de que la agroecología es un instrumento con fuerte 

potencial de cambio social, y que a través de ella es posible realizar prácticas agrícolas que alivien la situación de 

hambre y ayuden a los pequeños productores a enfrentar períodos de sequía. 

 

Palabras clave: Modernismo; Vidas secas; Seco; Prácticas agroecológicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A arte literária tem forte potencial para gerar reflexões aos indivíduos sobre diversas 

questões, especialmente dilemas que afligem a parte mais carente e oprimida da sociedade. 

Inúmeros autores, ao longo da história do Brasil, se comprometeram com causas importantes, 

como a redução da pobreza, preservação ambiental, igualdade de gênero, igualdade racial e 

também justiça às pessoas camponesas que sofrem com inúmeros percalços. 

Este artigo analisa os dilemas sociais abordados no livro Vidas Secas, do escritor 

alagoano Graciliano Ramos, sob uma perspectiva ideológica da agroecologia. De modo a 

verificar, por meio da obra citada, como essa vertente das ciências agrárias prevê a atenuação 

das problemáticas que afligem a população mais pobre do país, e que estão contidas em Vidas 

Secas, como a seca, pobreza e fome. Os principais autores que embasam  este artigo são 

Cândido (2006), Lukács (1968), Caporal (2009) e Altiere (2010). 

Deste modo, as bandeiras da justiça social, redução da pobreza, seca, fome, dentre 

outras, transparecem nas respectivas obras de Graciliano Ramos. Sendo assim, é preciso refletir 

como as práticas agroecológicas atuais podem  proporcionar uma atenuação dos dilemas 

enfrentados no campo agrícola brasileiro e os percalços que pessoas em condições precárias de 

existência são submetidas. Dessa forma, é necessário buscar interpretações literárias que 

apelem para a conscientização sobre os problemas agrários enfrentados no país, e incentivem 

ações de ativismo a fim de mitigar essas dificuldades. 

Dito isso, é importante ressaltar que a ciência da agroecologia é compromissada com 

um olhar crítico às desigualdades sociais vivenciadas dentro do campo, além de ser 

compromissada com a preservação ambiental. A literatura, por sua vez, reflete de alguma forma 

a sociedade, evidenciando os problemas sociais vivenciados pela população, dessa forma, se 

estabelece como agente de promoção de reflexões importantes.  Por isso, nosso projeto une 

esses dois campos de estudo, a literatura brasileira e a agroecologia. 

A obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, será analisada por meio do viés temático 

proposto nesta pesquisa, a agroecologia e a redução de desigualdades sociais, mais 

especificamente, a seca e a fome. Isso com o fito de compreender as experiências que 

atravessam o agricultor do sertão nordestino, além de buscar a promoção de reflexões sobre o 

sistema convencional de produção agrícola e perpetuação da fome e da seca, para que desperte 

o interesse por justiça social. 
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 O trabalho foi realizado sob o método de pesquisa qualitativa, por meio da análise da 

obra Vidas Secas, correlacionando com outras produções intelectuais acerca do modelo 

agroecológico de produção, e contrastando os problemas apresentados na obra literária com a 

realidade brasileira, especialmente do agricultor. Inicialmente, fizemos uma seleção da obra 

literária Vidas Secas de Graciliano Ramos. Posteriormente, foi realizado pesquisas em obras de 

autores da área agroecológica. Em seguida, foram feitas correlações entre a obra, o arcabouço 

teórico da agroecologia e a realidade brasileira do século XXI. Feita a análise sob esse viés 

ideológico, será proposto alternativas para a atenuação das problemáticas dispostas no decorrer 

deste artigo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A fim de obter os resultados e respostas sobre as discussões levantadas neste trabalho, 

que consiste numa análise literária sob uma perspectiva agroecológica, foi escolhido o método 

de pesquisa explicativa. 

Selecionamos a obra Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos, por identificar nela 

abordagens sobre temáticas sociais importantes, como a fome e a seca, e como os indivíduos se 

relacionam com esses problemas. A obra foi analisada sob um campo de visão da agroecologia, 

que objetiva avanços agrários e humanitários. 

As reflexões se deram em torno de questões como: Fabiano e sua família sofrendo os 

efeitos da seca, e consequentemente da fome, é o retrato de muitos brasileiros, especialmente 

pequenos agricultores, responsáveis por mais da metade da alimentação no país. Em 

contrapartida, o modelo convencional de produção, adotado pelo agronegócio, utiliza a água de 

maneira deliberada, a ponto de provocar desperdício e gastos absurdos. Esse fator somado à má 

distribuição de água, corrobora com a permanência da fome, seca, escassez e condições de vida 

precárias às populações pobres da nação. 

O estudo deste trabalho está  fundamentado em ideias e pressupostos de estudiosos que 

apresentam significativa importância para as temáticas dispostas: literatura brasileira, 

modernismo, agroecologia e problemas sociais. Para tanto, nossa pesquisa é de cunho 

qualitativo.  Gil define a pesquisa qualitativa (ou exploratória) como pesquisas que: 
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[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias 

ou a descoberta de intuições (Gil , 2002, p.41). 

 

Com vistas a atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica acerca da literatura brasileira modernista, mais especificamente sobre as 

características gerais das produções de Gracilianos Ramos. Assim como, foi realizada uma 

pesquisa sobre os modelos  agroecológicos no contexto atual.   

Ao realizar a pesquisa documental sobre literatura brasileira e modelo agroecológico de 

produção atual, e ao reforçar o caráter qualitativo do trabalho, foi possível dispor de diversas 

interpretações e análises sobre a obra selecionada. É válido salientar que a subjetividade é muito 

presente na arte literária, logo, não se obtém respostas inquestionáveis sobre as questões 

levantadas, já que se trata de uma expressão sociocultural, com inúmeras interpretações 

possíveis. Entretanto, o trabalho contribui, corrobora e instiga as discussões sobre as pautas 

supracitadas. 

Em seguida, mapeamos as práticas agrícolas desempenhadas pelas personagens 

principais da obra, a fim de relacioná-las com as dos produtores rurais no contexto atual. A 

posteriori, descrevemos as ferramentas agroecológicas que podem ser aplicadas para resolução 

de problemas enfrentados pelos personagens de Vidas Secas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Um retrato do sertão nordestino por meio de Vidas Secas: 

 O movimento Modernista surgiu na Semana de Arte Moderna, no ano de 1922. O 

movimento tinha como um de seus principais objetivos denunciar a realidade brasileira da 

referida época, tendo, portanto, um caráter político e social.  

Sendo assim, um dos seus principais expoentes foi o autor Graciliano Ramos ( 1892 - 

1953), que quando começou a publicar suas obras vivenciou um momento de mudança nesse 

movimento literário, pois naquele período os escritores poderiam focar em outros objetivos 

além da busca pela identidade nacional, como o regionalismo e a produção artística de origem 

completamente brasileira. O autor chegou a ficar preso por 11 meses durante a ditadura 
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varguista, pois suas obras continham forte teor político, que iam de encontro aos ideais 

governistas.  

Uma das principais obras de Graciliano Ramos é Vidas Secas, publicada no ano 1938, 

que narra a história de uma família com seis integrantes: Fabiano, Sinha Vitória, o menino mais 

velho, o menino mais novo, a cachorra Baleia e o papagaio. A família que reside no interior 

nordestino, tem um histórico de muitas adversidades. Fome, pobreza, seca e violências são 

variáveis corriqueiras em seu cotidiano.  

A obra inicia com a família tentando fugir da seca no sertão nordestino. Logo no começo 

da história  o papagaio é morto para que sua carne sirva de alimento aos demais integrantes da 

família, esse fato já evidencia a situação de extrema calamidade no que diz respeito à segurança 

alimentar desses indivíduos, assim  como  aparece nos trechos abaixo: 

 

Despertara-a um grito áspero, vira de perto a realidade e o papagaio, que andava 

furioso, com os pés apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera de supetão 

aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando a si mesma que ele era mudo 

e inútil. Não podia deixar de ser mudo.. Ordinariamente a família falava pouco. E 

depois daquele desastre viviam todos calados, raramente soltavam palavras curtas. O 

louro aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia arremedando a cachorra 

(RAMOS, 2007, p. 8). 

“O que desejava... An! Esquecia-se. Agora se recordava da viagem que tinha feito 

pelo sertão a cair de fome. As pernas dos meninos eram finas como bilros, Sinha 

Vitória tropicava debaixo do baú de trens. Na beira do rio haviam comido o papagaio, 

que não sabia falar. Necessidade” (RAMOS, 2007, p. 18). 

 

As passagens acima mostram que os  personagens cometiam  ações extremas para 

poderem sobreviver, a ponto de matarem  um animal de estimação.  

Em Vidas Secas, a seca se faz presente de maneira avassaladora, afetando diretamente 

à alimentação dos personagens, já que não conseguiam ter gado ou qualquer outro tipo de 

criação que servisse de alimento. Essa problemática vai perdurando sem auxílio estatal aos 

necessitados, evidenciado na passagem abaixo: 

Estavam no pátio de uma fazenda sem vida O curral deserto, o chiqueiro das cabras 

arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. 

Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido (RAMOS, 2007, p. 8). 

 

O trecho acima  mostra o sequeiro vivenciado pela família da obra, afetando diretamente 

a presença de gados para produção. 
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Depois desses episódios, a família encontra uma casa vazia e decide ocupá-la, a fim de 

encontrar abrigo e sustento proveniente do local, mas logo depois, os personagens descobrem 

que o ambiente é propriedade de um fazendeiro, que irá explorar Fabiano e sua família. O 

primeiro passo da exploração são as dívidas contraídas de maneira inesperada e de valores 

exorbitantes, que não seriam condizentes com a realidade, e a única maneira dessas dívidas 

serem pagas seria com o árduo trabalho de Fabiano, que era análogo à escravidão, evidenciado 

no trecho abaixo: 

 

Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E quando não 

tinha mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao chegar a partilha, estava 

encalacrado, e na hora das contas davam-lhe uma ninharia. Ora, daquela vez, como 

das outras, Fabiano ajustou o gado, arrependeu-se, enfim deixou a transação meio 

apalavrada e foi consultar a mulher. Sinha Vitória mandou os meninos para o barreiro, 

sentou-se na cozinha, concentrou-se, distribuiu no chão sementes de várias espécies, 

realizou somas e diminuições. No dia seguinte Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar 

o negócio notou que as operações de Sinha Vitória, como de costume, diferiam das 

do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual: a diferença era proveniente de 

juros. Não se conformou: devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor, via-se 

perfeitamente que era bruto, mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no 

papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida 

inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada! Estava direito aquilo? 

(RAMOS, 2007, P. 43). 

 

O trecho acima evidencia forte exploração do trabalho de Fabiano por meio do seu 

patrão, a ponto de criar dívidas impagáveis. 

No decorrer do livro, o leitor vai enxergando que a família é impactada por outras 

negligências estatais, como a falta de acesso à educação, que impulsiona, inclusive, a 

dificuldade da família se comunicar entre si, já que diálogos são raros no próprio livro, como 

mostra o seguintes trecho: 

 

E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro 

entendia. A pé, não se agüentava bem. Pendia para um lado, para o outro lado, 

cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua 

com que se dirigia aos brutos - exclamações, onomatopéias. Na verdade falava pouco. 

Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir 

algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas (RAMOS, 2007, 

pág.  43). 

O trecho supracitado evidencia a falta de comunicação entre a família, justamente pela 

dificuldade na oratória dos personagens. 
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Todos esses fatores corroboram para a desumanização dos personagens, já que é muito 

frequente Fabiano se afirmar como bicho e não como um homem. Mas apesar dessas 

problemáticas alguns personagens se mostram esperançosos, é o caso de Sinha Vitória que em 

todo momento anseia por uma cama de melhor qualidade, como a do Senhor Tomás da 

Bolandeira.  

Os filhos sempre objetivam um futuro melhor, com maior oportunidades, inclusive, de 

carreiras profissionais. A cachorra Baleia também tem esperanças, como a de estar num paraíso 

repleto de preás. Essa mesma cachorra é morta por Fabiano depois de adoecer, levando em 

consideração a ausência de possibilidades de tratamento e assistência aos animais na época. A 

obra evidencia a vida difícil em que os personagens são submetidos, carentes de bem-estar, 

políticas de saúde, de combate à fome e de assistência social, evidenciando opressões 

sistemáticas, como a relação patrão-empregador, e questões como o êxodo rural.  

Mesmo a obra datando de 1938, ela ainda reflete na atualidade, pois segundo a Rede 

Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (2020), 50% da 

população brasileira não tem segurança alimentar, assim como, 19 milhões de pessoas passam 

fome no Brasil, de acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto 

da Pandemia da covid-19 no Brasil.  

Da mesma forma, a pobreza no país quase triplicou de 2020 para 2021, alcançando o 

patamar de 27 milhões de brasileiros em condições de pobreza, de acordo com a Fundação 

Getúlio Vargas. A seca também é uma realidade para grande parte da população brasileira, 

especialmente os que residem em regiões semiáridas, que por ausência de políticas públicas 

eficazes sofrem com os impactos severos, causando diversos males. 

Nessa perspectiva, tanto em Vidas Secas, quanto na atualidade, ainda é muito comum a 

ausência de práticas agrícolas sustentáveis e preocupadas com justiça social, que poderiam ser 

eficazes no combate à pobreza, à fome e aos impactos severos da seca, como é a proposição da 

agroecologia. Do mesmo modo, é notório a ausência de políticas públicas assistencialistas que 

promovam redução dessas mazelas sociais, dificultando que grande parte da população, 

especialmente os pequenos produtores, obtenham qualidade de vida e bem estar, fazendo com 

que esses indivíduos se sujeitem à condições desumanas de existência e  não vivam com a 

dignidade necessária.   

3.2 Práticas do século atual e seus reflexos em Vidas Secas  
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 No século XXI ainda persistem as desigualdades sociais que impactam diretamente a 

realidade de pequenos produtores, a exemplo da fome e da pobreza aliados à falta de 

investimento público e da ausência de políticas públicas eficazes. Um forte contribuidor para a 

perpetuação desses fatores é um modelo de produção agrícola que não objetiva a humanização 

de pessoas e preservação natural, corroborando com as permanências das injustiças sociais. 

Em Vidas Secas é notório a ausência de uma prática agrícola sustentável e que fosse 

capaz de atenuar os dilemas vivenciados pelos personagens. Em um dos trechos do livro mostra 

os impactos que a seca causou na região em que a família estava: “Estavam no pátio de uma 

fazenda sem vida O curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa 

do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores 

tinham fugido”  (RAMOS, 2007, pág.8). 

Realidades como essa acontecem por causa de modelos produtivos que são 

insustentáveis, de alto custo e que não conseguem suprir as necessidades dos pequenos 

produtores. Por exemplo, quando o sistema de produção agrícola não tem como princípio a 

conservação do solo, da água e demais recursos naturais, dificulta que as próximas gerações 

tenham estabilidade em períodos de estiagem, promovendo dilemas como o êxodo rural.  

Portanto, os modelos de agricultura convencionais, presentes nas commodities e nas 

grandes plantações de monoculturas, proporcionam um aumento do desgaste do solo, 

diminuição da biodiversidade, poluição de aquíferos, grande desperdício de água, dentre outros 

prejuízos socioambientais.  

Isso corrobora com uma conjuntura de mazelas sociais semelhantes às que Fabiano e 

sua família viviam, pois a medida em que o sistema produtivo agrícola não se preocupa com a 

preservação ambiental, consequentemente não se preocupa com a justiça social e redução de 

desigualdades. Pois os prejuízos ambientais impossibilitam que o ser humano viva em 

equilíbrio com a natureza, até que em dado momento nada mais possa ser extraído dela, 

impossibilitando o sustento do ser humano, assim como aconteceu no livro Vidas Secas. 

3.3 Abordagem das práticas agroecológicas  como instrumento de mudança social 

As práticas agroecológicas envolvem o uso de técnicas participativas por meio de 

técnicos de extensão rural, por exemplo, que levam aos produtores e produtoras rurais 

elementos técnico-científicos que serão integrados aos saberes do campo. Nessa perspectiva, 

há a mudança social pois se entende que a participação do produtor é tão importante quanto a 
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do técnico. 

 Um exemplo de prática agroecológica que afeta positivamente o meio social rural, é a 

inclusão das mulheres na cadeia de produção e de comando, pois antes tinha-se a mulher como 

figura secundária que seguia sempre a figura “dominante” da família, o pai; dessa forma, todos 

os agricultores e agricultoras serão reconhecidos como agentes participativos desse modelo 

agroecológico. 

 A PNATER, ao ser criada em 2004, e a lei da agricultura familiar em 2006, favoreceram 

o aumento da atuação da agricultura familiar na extensão rural. Tal fato se deve também à ação 

dos movimentos sociais, que lutaram para que agricultores familiares das mais diversas gamas 

fossem incluídos nos programas do governo, como cita Milagres: 

 

[...] a PNATER de 2004 e a Lei 12.188 têm entre seus princípios a recomendação de 

fomento a uma agricultura em bases ecológicas sustentáveis, sem excluir outros 

modelos produtivos. Trata-se, portanto, muito menos de um modelo exclusivo e muito 

mais da recomendação de princípios alinhados com uma agricultura em bases 

sustentáveis (MILAGRES, 2018, p. 465).  

 

 Há de se notar também, que agricultores e agricultoras buscam seu lugar 

sociopoliticamente reconhecido, então o uso de práticas coletivas por parte dos agentes 

extensionistas era fundamental para tal conquista. Ao adotar-se esse uso de práticas coletivas, 

levando em consideração saberes diversos e conhecimentos não-científicos, adota-se também 

uma agricultura agroecológica no lugar de uma produtivista, na qual os agentes partícipes terão 

um sentimento de fazer parte daquele âmbito social. Ainda neste sentido, Amodeo (2007) 

destaca  que 

 

A participação é um processo social dinâmico e multidimensional e, por trás do 

discurso “participativo” e de sua incorporação ao discurso do desenvolvimento, está 

o reconhecimento de complexas relações sociais, econômicas, políticas, culturais, 

ambientais e históricas que explicam a realidade das comunidades. 

 

Tendo em vista que uma das práticas agroecológicas é a agricultura familiar e que para 

ela acontecer, um dos caminhos seria o reconhecimento dos produtores rurais e a justiça social 

para que estes sejam agentes transformadores de suas próprias vidas, pode-se relacionar esta 

prática com o que acontece na obra com Fabiano e sua família.  

Na página 36, há a seguinte passagem: 
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Só lhe falavam com o fim de tirar-lhe qualquer coisa. Os negociantes furtavam na 

medida, no preço e na conta. O patrão realizava com pena e tinta cálculos 

incompreensíveis. Da última vez que se tinham encontrado houvera uma confusão de 

números, e Fabiano, com os miolos ardendo, deixara indignado o escritório do branco, 

certo de que fora enganado. Todos lhe davam prejuízo. Os caixeiros, os comerciantes 

e o proprietário tiravam-lhe o couro, e os que não tinham negócio com ele riam vendo-

o passar nas ruas, tropeçando(RAMOS, 1938, p. 36).   

 

Nesse trecho, é mostrada mais uma vez, de inúmeras presentes no texto, a injustiça 

social que acometia Fabiano nos momentos em que ele buscava sanar suas dívidas com o dono 

da propriedade que ocupava. Se aproveitando do fato de Fabiano não ser um homem instruído, 

o patrão cobrava valores exorbitantes pela moradia, então praticamente tudo que era produzido 

pela família, lhes era tirado e eles se sentiam como escravos. 

Fazendo uma ligação entre essa situação com o patrão e o papel transformador da 

agroecologia, que visa transformar os agentes produtores em transformadores e responsáveis 

socialmente por todo seu sustento, vê-se que, com a implementação da agroecologia no 

contexto social de Fabiano e sua família, eles poderiam ter uma independência do patrão e 

começarem a produzir focando no consumo sustentável, deixando de lado a agricultura 

produtivista que outrora praticaram buscando unicamente sobreviver às altas taxas e dívidas. 

Na atualidade, depreende-se que a seca é um fato natural. Portanto, a ideia de combate 

à seca tornou-se obsoleta, o que objetiva-se hoje é que o  pequeno agricultor tenha condições 

de manter a estabilidade da sua produção apesar da estiagem. Esse fato é possível mediante 

diversos manejos muito intrínsecos à perspectiva agroecológica, a tais como a seleção de 

plantas forrageiras nativas do semiárido ou introduzidas no ambiente, mas que sejam adaptadas 

e tenham o manejo correto realizado (NEVES, NOBRE, FONSECA, FILHO, 2012). Plantas 

que apresentam alta resistência como algarobeiras, palmas e outros recursos vegetais 

denominados de Ramas - juazeiro, jucazeiro, catingueira, quixabeira e feijão bravo, entre outros 

- e Espinhos - xiquexique ou sodoro; mandacaru ou cardeiro; facheiro; coroa-de-frade e 

macambira, entre outros - podem servir de componentes de silagem ou feno, possibilitando que 

sejam reservados e utilizados em momento de maior escassez, principalmente no que diz 

respeito a alimentação dos animais. Além disso, cactos nativos ou restos de outras culturas 

agrícolas também tem serventia para a nutrição animal.  
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Além da alimentação animal, a agroecologia também visa a segurança alimentar do ser 

humano por meio de diversas estratégias agrícolas. Os autores Coradin, Camillo e Pareyn 

(2018) mostram  alguns métodos produtivos que podem auxiliar na atenuação dos  impactos da 

seca e fome, dentre elas a produção com plantas frutíferas nativas ou introduzidas que sejam 

adaptadas ao sequeiro do semiárido, por exemplo, a utilização da mandioca na alimentação e 

do melhoramento genético do feijão-caupi e do milho.  

Os autores acima citados coloca que também é possível utilizar frutíferas que contêm 

estruturas de reserva (xilopódios), como o umbuzeiro, ou usá-las como porta enxerto para 

plantas do gênero Spondias, a exemplo do cajá, cajarana, siriguela, cajá manga ou umbuguela. 

Também tem sido desenvolvido estudos com o maracujá do mato, que apresenta características 

de maior resistência à seca e  condições do semiárido.  

Ademais, sistemas integrados como o sistema PAIS (Produção Agroecológica Integrada 

e Sustentável) do Sebrae, o sistema FILHO (Fruticultura Integrada com Lavouras e Hortaliças) 

e o sistema Sisteminha (Sistema Integrado para Produção de Alimentos), ambos desenvolvidos 

pela Embrapa, integram vários aspectos produtivos, como minhocultura, apicultura, 

piscicultura, plantas ornamentais, aves, frutas e fabricação de compostos orgânicos, visando a 

orientação administrativa e econômica. 

Esses sistemas orientam que as produções sejam realizadas por um modelo 

agroecológico, se preocupando em promover plantações que não utilizem agrotóxicos, com o 

uso correto dos recursos naturais, com a diminuição do desperdício de água, energia e tempo 

do produtor.  

Desse modo, se essas práticas estivessem disponíveis e fossem realizadas no cenário de 

Vidas Secas, o sofrimento da família de Fabiano poderia ser mitigado, evitando que os 

personagens passassem por diversas privações. Entretanto, essas práticas estão disponíveis na 

realidade e na atualidade, podendo ser instrumento para a atenuação da fome e dos impactos da 

seca na vida dos que vivem nas regiões semiáridas do Brasil.  

Dessa forma, podemos inferir que as práticas agroecológicas influenciam nas mudanças 

sociais do meio no qual são implementadas, seja por iniciativa do Estado, que tem seu papel 

como mediador e fomentador da produção para o bem-estar social e financeiro, ou por iniciativa 

privada, que é uma forma mais difícil de acontecer visto que na iniciativa privada é buscado o 

lucro em detrimento de outros aspectos sociais. 

1146 



 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

    Visando analisar a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, de uma perspectiva 

agroecológica, este trabalho contemplou aspectos literários da obra juntamente com aspectos 

técnicos da área de estudo, fazendo associações do fictício com a realidade. 

 Nossos objetivos eram claros desde o princípio, e almejava-se respondê-los de forma 

satisfatória, para que houvesse ao fim do trabalho, uma base teórica para futuros estudos 

literários ou de implantação à realidade da produção rural. Tais objetivos, que são mapear as 

dificuldades de plantio, como a seca, por consequência a fome; relacionar as práticas agrícolas 

refletidas  na obra com as dos produtores rurais no contexto atual; e apresentar de que maneira 

a agroecologia pode ser utilizada para sanar dificuldades encontradas pelas personagens; foram 

alcançados com êxito, pois conseguimos levantar dados na obra que respondem questões 

abordadas no contexto rural atual. 
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Resumo 

Este trabalho descreve a experiência de gestão descentralizada do Projeto Sertão Carioca: Conectando Cidade e 

Floresta, em andamento desde dezembro de 2020 pelo Programa de Agricultura Urbana da AS-PTA. Através da 

metodologia da gestão participativa, têm sido construídos os espaços de troca com as instituições parceiras e grupos 

comunitários, via cinco comissões: Quilombos, Comunicação, Pedagógica, Agriculturas, Saúde e Mercado, e 

Pesquisa, cujas agendas e composições são apresentadas neste documento. O arranjo via comissões facilitou e/ou 

viabilizou: a articulação dos parceiros para o envolvimento no projeto; a antecipação de algumas demandas dos 

grupos participantes; o levantamento de informações para o alcance dos resultados esperados; a construção de 

confiança com os parceiros, em especial através das reuniões presenciais; a abertura de novos canais de 

comunicação; o entendimento sobre novas formas de garantir a transparência e o acompanhamento do projeto; e 

a viabilização de uma leitura mais completa do território de atuação e dos grupos participantes.  

 

Palavras-Chave: Gestão descentralizada; Participação; Coletividade; Parcerias. 

 

Resumen 

Este trabajo describe la experiencia de gestión descentralizada del Projeto Sertão Carioca: Conectando Cidade e 

Florest, en ejecución desde diciembre de 2020 por el Programa de Agricultura Urbana de AS-PTA. A través de la 

metodología de gestión participativa, se han construido espacios de intercambio con instituciones amigas y grupos 

comunitarios, a través de cinco comisiones: Quilombos, Comunicación, Pedagógica, Agricultura, Salud y 

Mercado, e Investigación, cuyas agendas y composiciones se presentan en este documento. El arreglo vía 

comisiones facilitó o hizo posible: la articulación de contrapartes para involucrarse en el proyecto; la anticipación 
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de algunas demandas de los grupos participantes; recopilar información para lograr los resultados esperados; 

generar confianza con las organizaciones amigas, especialmente a través de reuniones cara a cara; la apertura de 

nuevos canales de comunicación; comprensión de nuevas formas de garantizar la transparencia y el seguimiento 

del proyecto; y la viabilidad de una lectura más completa del territorio en el que opera y de los grupos participantes. 

 

Palabras Clave: Gestión descentralizada; Participación; Colectividad; Alianzas.  

 

 

RELATO DE EXPERIENCIA 

 

CONTEXTO: 

 

A Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA) é uma 

organização da sociedade civil com sede na cidade do Rio de Janeiro. Constituída no início da 

década de 1989, desenvolve suas ações por meio de programas locais em comunidades rurais 

do centro-sul do Paraná, do agreste da Paraíba e da região Metropolitana do Rio de Janeiro, este 

último iniciado no ano de 1999 por meio do Programa de Agricultura Urbana (AU). As ações 

do Programa AU estão voltadas para o incentivo ao aproveitamento de espaços dentro da cidade 

para o cultivo de alimentos, plantas medicinais e criações de animais seguindo um enfoque 

agroecológico. O trabalho se desenvolve a partir do reconhecimento e da valorização das 

experiências espontâneas e dos saberes dos moradores das comunidades, bem como por meio 

da facilitação do acesso aos conhecimentos técnicos apropriados, do estímulo à experimentação 

e do apoio a variadas formas de organização local. 

Em dezembro de 2020, no âmbito do Programa AU, foi iniciado o Projeto Sertão 

Carioca: Conectando Cidade e Floresta, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. O 

projeto tem como objetivo contribuir para a conservação dos recursos naturais da floresta 

urbana do Parque Estadual da Pedra Branca , localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, e de 

suas áreas de amortecimento, com base em estratégias de uso e manejo sustentável da 

biodiversidade que valorizem os saberes tradicionais associados. Neste sentido, o projeto tem 

como importantes parcerias comunitárias três associações quilombolas, já que o PEPB abriga 

três das cinco comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares no 

município do Rio de Janeiro.   

A organização do projeto se dá a partir de três eixos estratégicos - sociocultural, 

ambiental e econômico -, cujas ações se desdobram em transformações pretendidas, tais como: 

uso sustentável da biodiversidade e valorização da sociobiodiversidade; valorização da 
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memória, da cultura e da identidade local; promoção da soberania e segurança alimentar, 

nutricional e hídrica; reconhecimento e conservação dos bens e serviços ambientais e culturais 

gerados pelos agricultores por meio do estímulo a alternativas econômicas; redução das 

desigualdades de gênero; inserção de jovens no mundo do trabalho; interlocução com políticas 

públicas; desenvolvimento e difusão da ciência e tecnologia, dentre outros. Para o avanços 

dessas frentes de ação, as estratégias vêm sendo conduzidas de forma conjunta e integrada. 

Neste trabalho apresentamos como têm sido construídos os espaços de troca com as 

instituições parceiras e grupos comunitários, através da metodologia da gestão participativa. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:  

 

É como diz a sabedoria popular: “quem anda nas terras alheias, pisa no chão devagar!”. 

E para chegar pisando devagar, a equipe do Programa AU da AS-PTA e as parcerias 

comunitárias e institucionais - muitas envolvidas desde a construção do projeto -  foram 

organizadas de maneira coletiva. Optou-se pela conformação de cinco comissões, que estão 

atuando no planejamento e execução das ações do projeto. O propósito deste arranjo é acolher 

a diversidade de perspectivas, saberes e ideias dos diversos grupos e instituições envolvidos na 

execução do projeto. 

Cada comissão possui um coordenador, que é um membro da equipe técnica do projeto, 

que tem como atribuições animar a comissão, organizar as reuniões, acolher e encaminhar 

demandas, e sistematizar informações. Cada comissão tem também uma agenda de atividades, 

que vem sendo pautada e ajustada ao longo de sete meses de andamento do projeto. As 

comissões são: Comissão dos Quilombos, Coletivo de Comunicação, Comissão Pedagógica, 

Comissão de Agriculturas, Saúde e Mercados e Comissão de Pesquisa. A seguir, descrevemos 

de maneira sucinta a composição e agenda de cada uma: 

1. Comissão dos Quilombos 

A principal agenda desta comissão é garantir o envolvimento e a participação dos 

representantes dos núcleos quilombolas nas ações. Participam desta comissão lideranças e 

outros integrantes das associações quilombolas, e, a pedido deles próprios, as reuniões têm 

acontecido presencialmente, a cada 45 dias, respeitando o protocolo de segurança sanitária da 

AS-PTA. Nesta comissão são debatidas questões relacionadas ao resgate memorial e identitário, 
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além de estratégias de desenvolvimento comunitário. Além da construção coletiva de três 

principais atividades do eixo sociocultural do projeto - cartografia social, turismo de base 

comunitária e ecomuseu -, nas reuniões também discutimos outras ações do projeto, tiramos 

dúvidas, e acolhemos as sugestões das lideranças territoriais. 

2. Coletivo de Comunicação 

Nesta comissão é construído um ambiente de interação com os diversos comunicadores 

e comunicadoras populares que participam das iniciativas do projeto e contribuem com a 

apropriação e uso de tecnologias de comunicação. A principal agenda do coletivo é fortalecer 

os vínculos organizativos dos territórios através de atividades de comunicação popular e 

mobilização comunitária.  

A primeira ação do Coletivo ocorreu através de uma Oficina de Design Participativo, 

que construiu coletivamente o símbolo que ilustra a identidade visual do Projeto: uma folha de 

taioba que entrecruza caminhos, destacando a diversidade e integrando as distintas perspectivas 

que são observadas entre os agentes políticos e sociais que atuam na ação. Desde então, os 

materiais de comunicação previstos nas atividades pressupõem o diálogo e o planejamento 

junto com os grupos participantes através da metodologia da educomunicação. Estão previstos 

e sendo confeccionados os seguintes materiais: exposição fotográfica, mini documentários, 

gibis com histórias e memórias e boletins informativos.  

3. Comissão Pedagógica 

A comissão pedagógica é responsável pela identificação de demandas de formação, 

construção de conhecimento e suporte das ações de capacitação e intercâmbio. Os encontros 

têm acontecido mensalmente na modalidade virtual. Sua agenda principal é elaborar um plano 

de formação que inclui a construção de 20 oficinas de valorização de saberes e práticas 

comunitárias, e desenvolvimento de um Programa de Educação Ambiental voltado para 

crianças de primeira infância. A Comissão também se organiza por meio do GT Educação 

Ambiental que tem como objetivo elaborar propostas de atividades para o público infantil, 

através de metodologias participativas como educomunicação, educação do campo e pedagogia 

da alternância. 

A Comissão Pedagógica é formada por educadores populares atuantes nos quilombos, 

profissionais da educação das creches e escolas comunitárias, municipais e estaduais locais, 

instituições e grupo que atuam no campo da educação ambiental (Permalab, Mão na Jaca, 
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Fundação Angélica Goulart, Embrapa, Pastoral da Ecologia, Verdejar Socioambiental) e 

professores universitários dos cursos de Licenciatura em Educação no Campo da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

4. Comissão de Agriculturas, Saúde e Mercados  

Esta comissão tem por objetivo apoiar as unidades produtivas ligadas diretamente à 

produção de alimentos e à segurança alimentar dos quilombos e seu entorno. Tendo como 

propósito a estruturação de uma linha de produtos da sociobiodiversidade, também faz parte 

das reflexões e ações da comissão o apoio ao processamento, beneficiamento e a 

comercialização de produtos, incluindo apoio às feiras. Sua agenda principal é resgatar e 

potencializar práticas tradicionais de produção de alimentos e geração de renda. As reuniões 

têm acontecido virtualmente a cada bimestre, e também são acolhidas demandas nas visitas de 

assessoria técnicas aos SAFs, hortas comunitárias e quintais produtivos. Participam da 

comissão agricultoras e agricultores urbanos dos quilombos participantes e de outras vertentes 

do Maciço da Pedra Branca e entorno, além de parceiros institucionais, como a Fiocruz Mata 

Atlântica.  

5. Comissão de Pesquisa  

O objetivo desta comissão é integrar e proporcionar meios e incentivos para atividades 

de pesquisa e difusão da ciência e tecnologia, articulando, sempre que possível, os saberes 

tradicionais ao conhecimento técnico-científico. As reuniões têm acontecido mensalmente na 

modalidade virtual, e estão sendo executadas as seguintes atividades de pesquisa: Alimentação 

e Saúde; Carbono no Solo e na Vegetação em agroecossistemas familiares; Solo, Paisagem e 

Serviços Ecossistêmicos no entorno do Maciço da Pedra Branca; Implantação do laboratório 

didático; e Tecnologias Sociais.  

 Fazem parte dessa comissão 25 pesquisadores das seguintes instituições: Embrapa 

Solos, Embrapa Agrobiologia, Embrapa Agroindústria de Alimentos, Programa de Pós 

graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária da UFRRJ, Programa de Pós-

graduação em Agricultura Orgânica da UFRRJ, Fundação Educacional Unificada Campo-

Grandense (FEUC), Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde el Sur, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO),  Unidade 

Universitária de Biologia e Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da 
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Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO), Departamento de Nutrição 

Social - Núcleo de Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição (NUCANE) da UERJ, e 

Departamento de Geografia e de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Partindo de uma abordagem agroecológica, desde a sua concepção, o Projeto Sertão 

Carioca contou com o olhar e integrou ideias e demandas de diversas parcerias institucionais e 

comunitárias atuantes no território do maciço da Pedra Branca. Houve uma lacuna de dois anos 

e meio entre o processo de construção do projeto até a sua implementação. Neste período, 

algumas parcerias foram desmobilizadas ou desarticuladas, enquanto novos parceiros surgiram 

dispostos a participar do projeto. O arranjo da gestão descentralizada do projeto via comissões 

cumpriu o esperado pela instituição executora: houve uma rápida rearticulação de muitos dos 

parceiros para o envolvimento no projeto, e também uma rápida integração dos novos parceiros. 

O formato possibilitou ainda: a antecipação de algumas demandas dos grupos participantes; 

maior facilidade no levantamento de informações para o alcance dos resultados esperados; a 

construção de confiança com os parceiros, em especial através das reuniões presenciais; a 

abertura de novos canais de comunicação; o entendimento sobre novas formas de garantir a 

transparência e o acompanhamento do projeto; e a viabilização de uma leitura mais completa 

do território de atuação e dos grupos participantes. Destacamos que todos esses elementos 

merecem uma sensibilidade e esforço constante por parte da equipe técnica para que sejam 

mantidos e aprimorados. Há ainda a necessidade que os coordenadores das comissões estejam 

comprometidos a fazer repasses sempre que necessário, mantendo um diálogo entre as 

comissões, garantindo a integração das ações e estratégias.  

No que tange às limitações causadas pela pandemia causada pelo coronavírus, 

consideramos que o impacto negativo se dá principalmente pela diminuição das visitas técnicas 

às unidades produtivas, e de encontros presenciais com representantes comunitários, que muitas 

vezes têm acesso limitado à internet. Por outro lado, a modalidade virtual  possibilitou um 

número grande e diverso de participantes nas reuniões das comissões.   
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INTRODUÇÃO 

 

O presente ensaio científico mostra a experiência de um projeto em andamento que visa 

promover o ensino de ciências inclusivo e integrado, levando em consideração as limitações 

ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), no município de Breves, Marajó, 

Pará. Para tanto, está sendo elaborado um minicurso de ciências, intitulado “Ensino de Ciências 

em Tempos de Pandemia”, onde os alunos bolsistas e voluntários estão envolvidos na 

elaboração de 10 videoaulas voltadas para estudantes de ensino básico, bem como o público 

leigo em geral. 

Com o contexto da pandemia da COVID-19, observou-se que havia muita 

desinformação e dúvidas frequentes, muitas vezes, levantadas por canais de mídia e redes 

sociais. Dúvidas estas que podem ser esclarecidas com embasamento científico e conhecimento 

sobre ciências. Sendo assim, optou-se por produzir conteúdos digitais relacionados com 
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discussões de questões contemporâneas, como o cenário atual de pandemia da COVID-19, 

buscando esclarecer e desmistificar os assuntos abordados, utilizando de diversas metodologias 

para levar educação e promover o conhecimento de forma menos abstrata e mais palpável ao 

público em geral. 

Tendo em vista o distanciamento social causado pelo contexto atual, pensou-se em uma 

metodologia que alcançasse o público de maneira rápida e ágil, sendo assim, coloca-se em 

prática a educomunicação que, segundo Soares (2002), pode ser entendida como o 

 

conjuntos  das  ações inerentes ao  planejamento, implementa-ção  e  avaliação  de  

processos,  programas  e  produtos  destinados  a criar  e  a  fortalecer  ecossistemas  

comunicativos,  em  espaços  edu-cacionais  ou  virtuais,  assim  como  a  melhorar  o  

coeficiente  comu-nicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas ao uso de 

recursos  da  informação  no  processo  de  aprendizagem  (SOARES, 2002, p. 24) 

 

A educomunicação pode ser vista na produção das videoaulas pelos estudantes, com 

orientação dos professores, e publicadas nas redes sociais e no YouTube, para atingir o público 

de forma mais dinâmica. Além disso, há a interação com o público através de enquetes e 

perguntas e respostas, para verificar constantemente a eficiência da metodologia utilizada no 

processo de ensino-aprendizagem que está sendo feita e, no processo, os alunos envolvidos 

estão tendo a oportunidade de aprender ensinando e de participar do processo, sugerindo e 

utilizando metodologias que efetivamente funcionem para o público escolhido. 

 

METODOLOGIA 

 

O projeto consiste em um minicurso de ciências, intitulado “Ensino de Ciências em 

Tempos de Pandemia” com foco em citologia e áreas correlatas, com discussões atuais 

envolvendo o tema, onde os alunos bolsistas e voluntários estão envolvidos na elaboração de 

10 videoaulas voltadas para estudantes de ensino básico, bem como o público leigo em geral. 

O projeto está sendo desenvolvido entre março e julho de 2021, no IFPA Campus Breves. 

 Os temas das videoaulas foram decididos de maneira conjunta entre alunos e 

professores e estão sendo estudados meticulosamente com pesquisas e materiais didáticos, 

despertando o interesse dos alunos. A primeira aula produzida foi sobre Citologia, a segunda 

aula sobre vírus e a terceira sobre a COVID-19. 
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O público alvo são os alunos do ensino básico, leigos e pessoas interessadas no assunto. 

A divulgação é feita no Instagram, onde são postados resumos das videoaulas e enquetes que 

prendem a atenção do público; no YouTube as aulas são postadas na íntegra. São usados 

modelos didáticos tridimensionais para didatizar as metodologias de ensino de ciências, bem 

como uma mesa digitalizadora para a produção de mapas mentais e material visual, com roteiros 

e principais conteúdos elaborados previamente, em reuniões entre a coordenadora, professores 

extensionistas, alunos bolsistas e voluntários. 

Para a gravação das videoaulas foi montado um estúdio de gravação no IFPA - Campus 

Breves, seguindo todos os protocolos de segurança. Para isso, foram adquiridos uma webcam 

Logitech C922 Pro, dois microfones de lapela Lucacell LC-M1, um microfone condensador de 

mesa USB BM800 Vedo, dois Iluminadores Ring Light 26cm com tripé e uma mesa 

digitalizadora Wacom Intuos CTL4100. Também foram adquiridos modelos didáticos de 

biologia tridimensionais confeccionados para o projeto (figura 1). 

 

 

Figura 1: Modelos didáticos tridimensionais utilizados na produção das videoaulas e equipe de trabalho durante 

a preparação para a gravação de uma videoaula. 

Fonte: Autoria própria, 2021 

 

ANÁLISE E CONCLUSÃO 

 

Com a execução do projeto e a elaboração das videoaulas, os alunos envolvidos tiveram 

a experiência de estar do outro lado do processo de ensino-aprendizagem, tendo voz sobre as 

melhores metodologias para alcançar alunos do ensino básico, vivenciando as dificuldades e 

facilidades de ocuparem o lugar de professor. 
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No processo foi possível aprimorar os conhecimentos sobre células, vírus, pandemia, 

vacina, ecologia e outros assuntos que são conteúdos estudados durante o ensino médio. Sendo 

assim, a aprendizagem aconteceu de forma mais dinâmica e efetiva e, ao estudar para ensinar 

outras pessoas que não teriam acesso a estes conteúdos, foi possível entender na prática o 

significado de aprender fazendo. 

Mediante o desenvolvimento do projeto, pode-se considerá-lo rentável, pois os 

equipamentos utilizados são simples e o meio de divulgação do material é gratuito, tornando o 

seu rendimento favorável, pois está dentro do nosso alcance ministrar as videoaulas e 

disponibilizar para a comunidade local e para pessoas de todo o Brasil, além de transmitir o 

conhecimento através de redes sociais. 

Assim, podemos acompanhar a eficiência desta metodologia de ensino, que tem crescido 

nos últimos anos, principalmente no contexto atual da pandemia da COVID-19. Então, é de 

grande importância que existam trabalhos de pesquisa como este, que buscam levar 

conhecimento acessível a quem não o tem. 
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INTRODUÇÃO  

 

A geografia da saúde é uma área da geografia que visa estudar a situação da saúde, 

práticas e métodos para o combate de doenças e torna-se útil para a criação de dados que são 

utilizados para rastrear, determinar focos de doenças. Devido ao atual momento em que se 

realiza esta pesquisa a pandemia da COVID-19 está em seu auge. 

A saúde é um tema vital para a sobrevivência dos seres humanos desde práticas de 

higienização a prevenção de doenças de forma que deveria ser um tema abordado de mais 

intrínseca no ensino regular de fundamental a superior. Muitas das matérias obrigatórias do 

ensino no Brasil acabam negligenciar esse tópico e não o abordam de forma satisfatória que 

mais a frente pode gerar consequências na vida profissional.  

Este estudo seguira uma fundamentação teórica proveniente de outros trabalhos já 

finalizados e obras de filósofos da área e uma pesquisa realizada com professores para análise 

de dados e discussão.  

O tema tem extrema importância de estudo, principalmente para prevenir que os casos 

da doença se agravem a níveis cada vez mais incontroláveis, enfatizar as regras de segurança e 

protocolos para a proteção da população mais frágil a doença e principalmente aos mais jovens 

para que fiquem em casa e se necessário sair seguir todas as regras e como diz Guimarães:  

 

A saúde é um tema que tem interessado cada vez mais aos geógrafos. Entre as razões 

desse interesse destacamos a importância dos serviços de saúde no desenvolvimento 
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das cidades. É na cidade que as pessoas procuram médico ou recorrem aos serviços 

de urgência de maior complexidade. (GUIMARÃES, 2015, p.17). 

 

 Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar criticamente as contribuições teóricas 

sobre a Geografia da Saúde a fim de aplicar uma análise contextualizada dentro de municípios 

do Vale do Jaguaribe. 

 

METODOLOGIA  

 

O trabalho se fundamenta basicamente em pesquisas bibliográficas de outros trabalhos 

finalizados importantes para a área e utilizando uma pesquisa feita com professores das escolas 

como meio de obtenção de dados para análise e discussão.  

O método utilizado para a pesquisa será o qualitativo que envolverá um formulário com 

perguntas selecionadas para verificar o conhecimento que cada professor possui sobre a 

geografia da saúde e verificar se de tal forma foi descrita no objetivo de analisar como os 

impactos socioambientais interferem no modo de ver, pensar e compreender a saúde no 

contexto escolar. Os materiais utilizados foram basicamente os textos de Raul Guimarães 

(2014, 2015), de Paula Santana (2014) e de Cinoélia Souza e Cristina Andrade (2014). Alguns 

textos clássicos (SORRE, 1955; SANTOS, 2006) são citados indiretamente pelas autoras, mas 

seguem como bibliografia complementar. 

A temática da Geografia da Saúde, apesar de recente no Brasil, é muito frutífera, 

consolidando um campo disciplinar importante de inserção de novos pesquisadores na temática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A geografia da saúde é um tema muito importante que deve ser tratado com maior 

profundidade, na pesquisa foi observado que professores tem um certo conhecimento sobre, é 

demonstrado de uma forma satisfatória e suficiente. 

  A Geografia Médica teve sua origem em 1949 no congresso da União Geográfica 

Internacional (UNI) em Lisboa, e sua consagração somente ocorreu no Congresso de 1968, em 

Nova Déli. 
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O desenvolvimento da geografia médica foi resultado da busca de relações entre as 

condições ambientais e as doenças, segundo a posição de uma parte dos médicos, ainda 

preocupados com os conceitos formulados na Antiguidade por Hipócrates, a respeito da 

importância do ambiente para a qualidade de vida. 

 Foi nessa perspectiva ecológica que foram desenvolvidas as bases da geografia médica 

principalmente palpada no conceito de Maxi Sorre (1955 apud GUIMARÃES, 2014) da teoria 

dos complexos patogênicos que retrata segunda qual as relações ecológicas entre as 

enfermidades e os lugares seriam remediadas por agentes biológicos que são influenciados pelo 

clima e outros fatores geográficos e agem como patógenos.  Contudo observa-se que há uma 

necessidade de uma visão mais global do problema uma vez que a preocupação de entender as 

doenças não é suficiente para o tratamento da saúde coletiva valorizando outros conceitos 

como: prevenção, qualidade de vida, bem-estar. 

 Dessa forma a tendência de integração dos enfoques físico-biológicos e as abordagens 

da geografia social. A evolução principal para a geografia da saúde foi a modernização e 

crescimento da gama de processos metodológicos que provocaram um notável impacto, além 

do crescimento dos investimentos e custos. 

 A geografia da saúde é uma vertente antiga que vem se aprimorando a várias décadas e 

seu uso e técnicas evoluíram e demostraram, aplicaram e criaram os principais conceitos que 

hoje temos como saúde. Tal qual possibilitaram analisar e aplicar medidas que erradicaram 

inúmeras doenças e que no atual momento são utilizadas para combater a pandemia da covid-

19.  

A geografia passou a reunir duas tendências para suas pesquisas: a dos estudos das 

doenças propriamente ditas e da atenção da saúde que juntas integram uma base fértil e 

instigante. A geografia da saúde é denominação a uma especialização da geografia que procura 

englobar conceitos de manutenção de saúde comum e de geografia e  pelas palavras dos 

professores(as) : “Eu sei que utiliza os dados e os métodos da geografia aplicados na saúde” , 

“São métodos utilizados para propagar informações e conhecimento a partir de estudos 

geográficos, sobre saúde, doenças...” , “Entendo que seja a aplicação das informações 

geográficas, perspectivas e métodos para o estudo da saúde, das doenças e da assistência 

médica.” , “É um método de estudo da saúde de determinado lugar.”. Tais denominações se 

aproximam do conceito, porém sendo um pouco vagas. 
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A obra de Milton Santos (2006) é um testemunho de um novo período histórico que se 

consolidou a partir da década de 1970. Se na fase urbano-industrial a espécie humana criou seu 

próprio fluxo de energia pela queima dos combustíveis fósseis nesse novo período denominado 

por ele de período técnico-científico o motor de transformação da natureza não é mais o da 

máquina industrial, e sim, da informação que fortalece cada vez mais os laços entre a ciência e 

a produção. 

Nota-se também que a urbanização tem sido um fator determinante para a mudança do 

perfil epidemiológico e da situação de Saúde, especialmente nas grandes cidades, em que as 

condições de vida vêm se deteriorando, seja pelo resultado direto da poluição e/ou ocupação 

pela industrialização, ou pela pressão demográfica sobre o Meio Ambiente, ou ainda pelas 

grandes desigualdades sociais, ampliadas em meio aos dois processos citados. 

O crescimento econômico pouco tem minimizado às desigualdades socais e continua a 

deslocar a população carente para áreas periféricas sem infraestrutura, com carência de 

equipamentos sociais e com menor proteção ambiental, o que tem gerado histórias de vida e 

saúde excludentes e diversificadas, que constituem a complexidade do trabalho em Saúde 

enfrentada pelos profissionais da área. 

A saúde e a qualidade do ambiente sofreram com o processo de modernização forçada, 

na medida que se manteve uma das piores distribuições de renda do mundo, com uma 

significativa população vivendo abaixo da linha da pobreza, com um baixo crescimento 

econômico e elevados índices de desemprego, situação que vem se agravando desde a década 

de 80. 

Se a dimensão da modernização se expressa pela introdução da mecanização e do uso 

intensivo de agrotóxicos e fertilizantes, ela traz consigo o desemprego na zona rural; a expulsão 

de famílias de agricultores de suas terras; a contaminação do solo, das águas, dos trabalhadores 

e dos consumidores dos alimentos produzidos, além da destruição dos ecossistemas de onde 

comunidades tradicionais secularmente obtinham seu sustento, gerando situações de grave 

insegurança alimentar. 

O objetivo geral da Geografia da Saúde, é proporcionar conhecimentos que sirvam para 

compreender as relações que se estabelecem entre as condicionantes da saúde, os resultados 

efetivos das políticas e da organização dos serviços na saúde das populações e as suas 

consequências no desenvolvimento do território (GUIMARÃES, 2015). Segundo as palavras 
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dos professores: “Não sei ao certo”, “Levar informações, com o olhar abrangente, para o todo, 

assim conseguirmos entender o quão nocivo é, as doenças a vida humana, e como podemos nos 

proteger” , “Estudar os aspectos relacionados a saúde”. Pelas palavras ditas é notável que o 

objetivo da geografia da saúde pelo conhecimento dos professores não é tão referente e pouco 

abrangente ao encontrado na pesquisa bibliográfica. 

A geografia é apresentada de que forma? Pelas palavras dos professores:  

 

“No meu caso que é educação física a saúde está ligada ao um estilo de vida ativo”, 

“Sinto que falta muito para ser visto sobre saúde, os livros trazem de maneira muito 

sucinta, ou quase nada”, “Assuntos direcionados a cada etapa e fase de crescimentos 

dos alunos”, “Em algumas disciplinas de forma constante em outras de forma rara” 

e “De forma boa, mostrando o cuidado com a sua saúde”.  
 

Em alguns livros a Geografia da Saúde é bem apresentada, mas já em outras não muito, 

de forma a focar em seu conteúdo. Fizemos uma breve enquete com nossos entrevistados e as 

respostas seguem abaixo: 

 

 
Figura 1: Gráfico sobre concentração e aprendizagem 

 

 
Figura 2: Gráfico sobre tematização da Geografia da Saúde em aula 

 

5

0

No ensino remoto, a concentração e o 
aprendizado dos alunos é satisfatório ?

Sim Não

5

0

Tópicos de saúde são abordados em aula ?

sim não
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 Figura 3: Gráfico sobre saúde e Ensino Remoto 

 

Desta forma, vê-se o quanto a Geografia da Saúde, no contexto remoto e de pandemia, 

analisa questões importantes no que tange ao conteúdo e também ao bem-estar físico e 

emocional de todos os envolvidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A Geografia da Saúde pode nos trazer à discussão de inúmeros conceitos importantes 

desde o que seria complexo patogênico nos quais existem agentes causadores de doenças, e 

como as doenças estão relacionadas ao meio-ambiente em que os grupos humanos estão 

inseridos. As ações humanas podem desencadear aumento de surtos, epidemias, e como 

podemos observar atualmente, pandemias globais de diversas doenças. É importante observar 

que as dinâmicas espaciais também refletem na saúde e no bem-estar mais geral. 

 Durante essa pesquisa adquiri muitos conhecimentos desde teóricos a práticos que serão 

úteis em trabalhos futuros. Aprender a utilizar questionários, realizar entrevistas, ou seja, 

desenvolver uma metodologia de análise foi importante para estruturar as questões que podem 

nortear posteriormente nosso trabalho. Portanto, quero também agradecer ao meu orientador 

João Cesar pelo excelente acompanhamento e pelo IFCE pela grande oportunidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este ensaio é um recorte de um projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido no 

Museu de Minérios do RN (MMRN), e aborda o uso do teatro de bonecos, também denominado 

de mamulengos, para o ensino de Geociências, no museu, em tempos de pandemia.  

O interesse pelo tema se deu, após tomarmos conhecimento de que o Museu de Minérios 

estava fechado para visitações presenciais devido a pandemia do Covid-19. Como alunos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal 

Central, do Curso Técnico integrado de Geologia, percebemos a importância dos 

conhecimentos que são adquiridos em uma visita a um museu que apresenta ao público, os bens 

minerais do território potiguar.  

Neste sentido, surgiu a problemática que norteia este ensaio, levando em consideração 

que o museu poderia ser “aberto ao público” de forma remota, e adotando novas estratégias 

para repassar os conhecimentos sobre os bens minerais: É possível tornar as visitas remotas ao 

museu mais interessantes pelo uso do teatro de bonecos? 
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Para responder esta questão iniciamos a leitura de textos que auxiliasse a compreensão 

da temática a ser desenvolvida apoiados em autores como: Berthold (2006, p. 1) afirmando que 

“O teatro é tão velho quanto a humanidade, ao considerar que existem formas primitivas de 

representação desde os primórdios do homem. A transformação numa outra pessoa é uma das 

formas arquetípicas da expressão humana”.  

Para Silveira (1997, p. 136) o teatro de bonecos “vem educando, instigando, divertindo, 

encantando e provocando questionamentos a crianças e adultos indistintamente, em todas as 

partes do mundo”. Muitas pesquisas são voltadas para a prática do teatro de bonecos na escola 

de ensino fundamental, especialmente nas séries iniciais, apontando os limites e possibilidades 

do teatro de bonecos (SILVEIRA, 1997; LEMES, 2009; LOUREIRO, 2013). 

Acreditamos que encontrar uma resposta para esta problemática, poderá nos possibilitar 

compreender a importância da mediação lúdica na produção de conhecimentos em uma vista 

remota a um museu. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

As atividades previstas para a realização deste projeto seguirão etapas, com o intuito de 

possibilitar o alcance do objetivo proposto. Entre elas destaca-se o levantamento bibliográfico 

sobre as temáticas: teatro de bonecos; educação em museus e educação infantil, seguido pela 

elaboração de material a ser divulgado nas mídias sociais, com o intuito de despertar o interesse 

das pessoas em visitar remotamente o Museu de Minérios sendo mediados pelo teatro de 

bonecos (figura 1). 
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Figura 1: Material utilizado para a divulgação do projeto nas mídias sociais. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Posteriormente foram criados os bonecos, que darão vida para alguns alguns dos bens 

minerais apresentados no MMRN, como a halita (NaCl), o ouro (Au), a scheelita (CaWO4). A 

etapa posterior será a criação das histórias que serão encenadas com escolha do tema, dos 

diálogos, seleção do local para apresentação e preparação do palco para serem realizadas as 

apresentações remotas. 

Finalizaremos com a apresentação do museu, utilizando a ferramenta Google meet, 

pelos bonecos que terão vida por meio dos bolsistas do projeto. 

À medida em que forem sendo feitas as apresentações, será solicitado aos participantes 

que avaliem a atividade por meio de formulário online, disponibilizados via link, no dia da 

apresentação. As respostas nestes formulários servirão de baliza para os eventuais ajustes e 

adequações de falas, diálogos e outros parâmetros relacionados a apresentação. 

 

ANÁLISE E CONCLUSÃO 
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Como o projeto ainda se encontra em fase de execução, as descobertas são relacionadas 

às contribuições de pesquisadores e que deixam clara a importância da mediação do teatro de 

bonecos na produção de conhecimentos, principalmente para o público infantil.  

Destacamos que os estudos em grupo têm nos proporcionado ampliar nossos 

conhecimentos acerca do museu e dos bens minerais produzidos no RN, uma vez que 

necessitamos ter este conhecimento para que possamos dar voz aos bonecos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este ensaio busca apresentar o tema relacionado a investigação da similaridade entre as 

texturas, cores e desenhos existentes entre os insetos e os minerais e rochas do território 

potiguar. A curiosidade surgiu a partir do conhecimento de uma exposição temporária no Museu 

em Idar-Oberstein, Alemanha, mostrando uma coleção de minerais e rochas que tem uma 

incrível semelhança das cores e padrões existentes entre os insetos (Figura 1). 
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Figura 1: Imagem da exposição sobre as similaridades entre os insetos e os minerais, do Museu em Idar-

Oberstein, Alemanha. 

Fonte:  http://www.thefossilforum.com/uploads/monthly_2017_05/5908f9385b6b3_museum032.thumb.jpg. 

624761b4ba4c12e80e7b0f091f2fffeb.jpg. Acesso em 21 de junho de 2021. 

 

A questão a ser respondida é: existe esta mesma similaridade entre os minerais e rochas 

do território potiguar e seus insetos? Para que possamos responder a esta questão lançamos mão 

da leitura de textos referentes aos insetos do território potiguar como por exemplo: Varela-

Freire (1997) que apresenta dados sobre a fauna das dunas costeiras da apresentando as gemas 

do Estado do Rio Grande do Norte (1999); as rochas ornamentais da cidade do Natal e do litoral 

oriental do Rio Grande do Norte: Natal; Lima et. al. (2010), que trata dos hábitos dos 

Coleópteros (besouros) na Fazenda da EMPARN– Jiqui, Parnamirim/RN; Oliveira (2017) que 

trata das borboletas frugívoras em uma paisagem urbana de Natal/RN; Guedes; Zanellall e 

Grossi (2020) que trata da sazonalidade na comunidade de Coleoptera em duas fitofisionomias 

de Caatinga. Sobre os minerais e rochas trabalhamos com os textos da CPRM - Serviço 

Geológico do Brasil apresentando as rochas ornamentais do estado do Rio Grande do Norte 

(2020); Sales (2020) com o mapeamento dos granitos pegmatíticos da Província Pegmatítica 

do Seridó, entre outros.  

No Rio Grande do Norte é possível encontrar uma grande variedade de insetos que 

fazem parte de insetários (mostruários montados em instituições de pesquisa e ensino), que 

podem ser fotografados e confrontadas com as espécimes minerais encontradas no Museu de 

Minérios do RN, possibilitando aos potiguares a mesma experiência vivenciada pelos alemães 

ao se maravilharem com as semelhanças existentes entre as espécimes dos reinos mineral e 

animal. 
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METODOLOGIA 

 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento que tem seus aspectos 

metodológicos condicionados a situação da pandemia do COVID 19, que impõe o 

distanciamento social como medida preventiva a disseminação do vírus. Sendo assim, 

considerando as condições atuais da pandemia no Brasil e o tempo destinado a execução da 

pesquisa, estamos propondo uma metodologia dividida em etapas. 

A primeira etapa refere-se a coleta de dados sobre os insetos existentes e catalogadas no 

território potiguar, seguido do levantamento das instituições de ensino e pesquisa que abrigam 

estes espécimes em seus arquivos em insetários.  

A terceira etapa será consistirá no levantamento fotográfico dos insetos e dos minerais 

nas instituições que abrigam estes espécimes. Esta etapa está na dependência da abertura das 

instituições que se encontram fechadas ao público, devido a pandemia. Mas, já estamos em 

negociação para a realização destas imagens em livros e artigos e negociando o acesso às 

instituições.   

A etapa seguinte será o estudo comparativo entre as diferentes imagens, identificando 

as semelhanças, seguida da montagem de uma exposição virtual com as fotografias e divulgação 

nas redes sociais. 

O acompanhamento será sistemático com o olhar flexível para possibilidades de ajustes. 

Ao final do período de execução do projeto, será realizada uma avaliação a partir dos 

depoimentos escritos e orais dos visitantes. 

 

ANÁLISE E CONCLUSÃO 

 

As pesquisas iniciais indicam uma enorme variedade de insetos na região metropolitana 

de Natal/RN e na caatinga, com pouco registro fotográfico de detalhes destes insetos, tais como 

as borboletas e os besouros. Outrossim, o Estado é reconhecido pela grande diversidade de 

minerais e rochas em seu subsolo. Muitas variedades de minerais relacionados aos pegmatitos 

na região do Seridó, que apresentam uma ampla variedade de cores.  
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Assim, acreditamos que nossa pesquisa poderá ter como resultado, a apresentação de 

uma seleção de minerais e rochas, com similaridades com os insetos. E, ao divulgarmos estes 

dados poderemos oferecer ao público potiguar e a todos os interessados a possibilidade de se 

deleitar com as belas imagens de nosso patrimônio mineral e animal, além de conhecer com 

mais detalhes as características dos minerais e dos insetos de nosso território.    

   

REFERÊNCIA 

  

GUEDES, Rozileudo da Silva; ZANELLALL, Fernando César Vieira; GROSSI, Paschoal 

Coelho. Sazonalidade na comunidade de Coleoptera em duas fitofisionomias de Caatinga. 

Ciência Florestal, Santa Maria, v. 30, n. 4, p. 995-1007, out./dez. 2020. Disponível em:  

https://periodicos.ufsm.br/cienciaflorestal/article/view/33879. Acesso em: 10  maio  2021  

 

LIMA, Rodrigo Lucas; ANDREAZZE, Ricardo; ANDRADE, Herbet Tadeu de Almeida; 

PINHEIRO, Marcos Paulo Gomes. Riqueza de famílias e hábitos alimentares em coleoptera 

capturados na Fazenda da EMPARN – Jiqui, Parnamirim/RN. EntomoBrasilis, Natal, v. 3, n. 

1, p. 11-15, 2010. Disponível em : 

https://www.entomobrasilis.org/index.php/ebras/article/view/36. Acesso em: 23 maio 2021. 

  

1175 

https://periodicos.ufsm.br/cienciaflorestal/article/view/33879


 
 

 

Eixo temático Interdisciplinar 
 

POSSIBILIDADES DA ATUAÇÃO DO TEATRO DE BONECOS DURANTE A 

PANDEMIA DO COVID-19 

 

POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN DEL TEATRO DURANTE LA PANDEMIA DEL 

COVID-19 

 

 

Maria Luiza Brito Felisberto da Silva 

marialuizabritofsilva@gmail.com 

  

Fabio Almeida de Oliveira  

fabioalmeida128@gmail.com 

 

Orientadores: Narla Sathler de Oliveira Musse 

narla.musse@ifrn.edu.br 

 

João Correia Saraiva Junior 

joao.correia@ifrn.edu.br 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN – Natal/RN 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pandemia do Covid 19 impôs o distanciamento social como medida sanitária para 

conter a proliferação do vírus. Esta ação ocorreu em todo o planeta e, de um momento para o 

outro, os museus e outras atividades que tinha contato direto com pessoas, geralmente em 

atividades de aglomeração, se deparam com a necessidade de pensar alternativas para cumprir 

sua função junto ao público que é informar e educar por meio de seu acervo e de ações 

pedagógicas que ocorrem nestes espaços.  

O Museu de Minérios do RN - MMRN, instalado nas dependências do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do RN, Campus Natal Central, também encerrou suas 

atividades presenciais. Assim, apresentaremos neste ensaio a experiência do MMRN, utilizando 

o teatro de bonecos, de forma remota, para levar conhecimentos até seu público mais efetivo 

que são os alunos das escolas de ensino fundamental.  

A curiosidade pela temática surgiu exatamente pela necessidade de dar prosseguimento, 

durante o distanciamento social, a uma atividade que era desenvolvida no museu, de forma 

presencial, com grande aglomeração de alunos. A problemática que norteia este texto é: qual a 
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possibilidade da utilização do teatro de bonecos, na mediação pedagógica de forma remota, no 

ensino de Geociências?  

Neste sentido, lançamos mão de textos sobre a temática, publicados durante 2019 e 

2020, e que trazem reflexões sobre o teatro durante a pandemia. Em nossa pesquisa não 

encontramos autores que tratam do teatro de bonecos em museus, de forma remota. Mas, muitos 

autores discutem o teatro de bonecos, teatro de formas inanimadas e outros no processo 

educacional. Mazzochi (2020) reforça a importância de se utilizar o teatro e outras formas 

lúdicas nas aulas remotas, como forma de fomentar a comunicação com os alunos.  

Para Oliveira, Bento e Gomes (2020, p. 18) afirmam que “as redes sociais se tornaram 

aliados de artistas da cena que, a partir do segundo mês de pandemia (abril de 2020), passaram 

a oferecer suas obras de forma virtual”. Matos (2020, p. 102), também discute o teatro de 

bonecos em tempos de distanciamento social e ressalta “seguimos buscando maneiras de chegar 

aos estudantes que ainda não chegamos, de criar novos materiais que mantenham o interesse 

daqueles que já estão conosco. Um trabalho exaustivo que exige muito desdobramento [...] que 

permite a invenção”. Sendo assim, acreditamos ser de grande importância discutir as 

possibilidades do teatro de bonecos realizado de forma remota em um museu que trata de 

temáticas minerais. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada nesta investigação iniciou-se com um levantamento de 

referenciais sobre a temática, com leituras e discussão sobre o que estava sendo realizado por 

outros grupos, em outras instituições. Este ensaio é um recorte de um projeto de extensão que 

está em andamento no IFRN/CNAT, portanto, algumas etapas ainda não foram concluídas. 

Posteriormente iniciamos os contatos com as instituições interessadas em visitar o MMRN 

durante a pandemia e, após agendamento prévio, vamos realizar as apresentações, mediadas 

pelo teatro de bonecos, utilizando a plataforma de vídeo chamadas Google Meet.  

Os bonecos já foram criados e serão os responsáveis pela apresentação dos conteúdos 

relacionados aos bens materiais do território potiguar (Figura 1). Os diálogos que serão 

utilizados estão sendo construídos e esperamos iniciar as apresentações no final do Mês de julho 

de 2021. 
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ANÁLISE E CONCLUSÃO 

 

 Muitos professores que visitavam o museu, antes da pandemia, reconhecem a sua 

importância na formação do aluno, principalmente aqueles do ensino fundamental, cujos 

conteúdos ligados a Ciências e Geografia contemplam assuntos ligados aos bens minerais.  

Além do mais, há um número expressivo de escolas do RN e, em todo o Brasil que estão 

atuando de forma remota e que procuram formas diferenciadas de trabalhar os conteúdos de 

Geografia, por exemplo, previstos na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, ligados a 

geociências.  

 

 
Figura 1: Bonecos criados para a realização do teatro de forma remota no museu. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

O trabalho remoto nos permitirá alcançar públicos em todos os locais do Brasil, desde 

que tenham acesso a internet. Assim, poderemos levar conhecimento, alegria e riso às escolas, 

contribuindo para um ensino significativo acerca das relações entre bens minerais, sociedade e 

meio ambiente. Faz-se urgente sensibilizar a sociedade sobre o uso descontrolado dos recursos 

naturais e acreditamos que a educação é um caminho ímpar para o alcance desse objetivo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente mais da metade da população mundial vive em grandes centros urbanos 

com mais de 500 mil habitantes (GASTON, 2010). O estilo de vida moderno baseado 

economicamente no capitalismo e energeticamente no petróleo tem alterado as proporções de 

dióxido de carbono na atmosfera, bem como a disseminação de disruptores endócrinos  

(COLBORN et al., 1997; BILA e DEZOTTI, 2007). A cidade de Manaus tem população 

estimada em 2,2 milhões de habitantes (INSTITUTO BRASILIERO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2020). Uma das sub-bacias da rede hidrográfica urbana é a do Mindú, com 

66,02 km² de superfície, sendo o curso d’água mais extenso da porção urbana e que concentra 

30% da população da cidade (PMM, 2010). Da nascente à foz o igarapé do Mindú percorre 20 

quilômetros e atravessa paisagens diversas (LACOSTE, 2005). O objetivo geral deste trabalho 

foi avaliar a abordagem dos artigos científicos voltados às questões ambientais no igarapé do 

Mindú. Através de um panorama dos impactos ambientais registrados por artigos científicos, 

buscou-se analisar criticamente a educação ambiental formal, a qual pouco reflete sobre direito 

à moradia, saúde, educação e situação sócio-econômica dos atores sociais que ocupam as bacias 

hidrográficas.    

 

METODOLOGIA 
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  Para levantar os artigos publicados sobre o igarapé do Mindú nos últimos 30 anos, foi 

utilizada a base de dados do “Google acadêmico” através da palavra chave “igarapé do Mindú”. 

Foi realizada a classificação das temáticas gerais dos artigos encontrados através da leitura de 

seus resumos. Os artigos de temática “Estudo de impacto ambiental” foram classificados de 

acordo com a abordagem da pesquisa caracterizada pelos métodos e resultados. Para tais artigos 

foram listados os impactos ambientais registrados para o igarapé do Mindú. 

 

ANÁLISE E CONCLUSÃO 

 

 Foram encontrados 244 artigos entre os anos de 1990 a 2020. Os dois temas principais 

foram: Estudos de impacto ambiental e Educação Ambiental  (Figura 1A). As abordagens mais 

utilizadas nas pesquisas de impactos ambientais foi de “caracterização físico-química” e 

“Influência antrópica” (Figura 1B). Após décadas de programas de educação ambiental, tanto 

ensino quanto ciência continuam ineficientes em apontar os pontos chave da crise ambiental, 

profundamente relacionados ao modelo de desenvolvimento econômico vigente 

(LAYARGUES, 2011). A educação ambiental formal, em escolas públicas e privadas, persiste 

na manutenção da ideia de que todo ser humano é igualmente responsável pelos problemas 

gerados e potencializados pelo modo de vida capitalista (SCHINKE, 2013).  

Figura 1: Artigos científicos sobre Igarapé do Mindú publicados entre 1990-2020, disponíveis na plataforma 

“Google Acadêmico”. (A) Temas gerais de todos artigos encontrados e (B) Abordagem dos artigos  sobre Estudo 

de impacto ambiental. 

 

 Os impactos ambientais mais registrados nos estudos científicos foram: resíduos sólidos 

no igarapé e lançamento de esgoto (Figura 2), profundamente relacionados à canalização de 

políticas públicas no privilégio dos interesses de determinados grupos econômicos de influência 
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nas grandes cidades. A educação ambiental ou estudos que levantem os impactos raramente 

levam em consideração o contexto sócio-econômico que os geram, insistindo no modelo 

“tragédia dos comuns”. É urgente que a educação ambiental incomode os grandes arquitetos do 

consumo, do desperdício e da miséria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Figura 2: Impactos ambientais identificados no igarapé do Mindú em estudos científicos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Geoeducação como ferramenta de 

conservação e divulgação do património geológico do Geoparque Seridó” que está sendo 

desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

– IFRN, por alunos do Curso Técnico de Nível Médio em Geologia, na Forma Integrada. 

Tem como objetivo a concepção, planejamento e implementação de um guia educativo 

centrado em geociências que articula atividades desenvolvidas na escola e no museu. 

O Rio Grande do Norte (RN), conta atualmente com 747 escolas estaduais, sendo 132 

na capital Natal. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, no ano letivo 

de 2019 foram realizadas um total de 219.976 matrículas, com um quadro de 13.146 professores 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2019). 

No RN o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB de 2017 para o ensino 

fundamental, anos iniciais e finais, e o ensino médio, foram consecutivamente, 4,6; 3,3 e 2,9, 

longe de atender ao 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas (ONU, 2019). Os dados apontam para uma evidente 
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necessidade da implementação de atividades educativas que possam servir como ferramenta 

para a melhoria destes índices, principalmente para o ensino médio. Nestas incluem-se 

atividades outdoor, como por exemplo as que se realizam nos museus, centradas em temáticas 

relacionadas, por exemplo, com a geodiversidade dos territórios onde se localizam as escolas, 

que se configuram como temáticas interdisciplinares. Estas, se realizadas como complemento 

às atividades implementadas em sala de aula podem contribuir para a promoção de 

aprendizagens significativas e relevantes sobre geociências e sobre conservação do património 

geológico, bem como para estimular curiosidade e interesse para aprender mais acerca de 

Ciências da Terra (HENRIQUES et al., 2012). Neste sentido, entendemos ser possível tornar a 

aprendizagem dos conteúdos presentes na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, mais 

especificamente, os temas relacionados com a área de conhecimento: Ciências da Natureza, 

mais atraentes e divertidos. 

 

METODOLOGIA 

 

Inicialmente, foram analisadas publicações consideradas relevantes para a abordagem 

ao tema, que se estenderá a todas as fases da pesquisa, tais como: da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes para a Educação Básica, da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), o Plano Nacional de Educação (PNE), e o Plano Estadual de Educação do 

Rio Grande do Norte (PEE) com o objetivo de definir os temas transversais que são abordados 

nas escolas e no Museu de Minérios do Rio Grande do Norte - MMRN. Em seguida foram 

escolhidas as salas e peças do acervo do MMRN que serão utilizadas para complementar os 

temas da BNCC. Além, da organização do método de trabalho a ser adotado pelos professores, 

educadores e guias antes, durante e após as aulas externas (visitas). 

As peças do acervo e os temas abordados da BNCC, serão dispostos em tabelas de forma 

similar aos de Vasquez (2010, p. 163-178). Como a pesquisa está em andamento será 

apresentado apenas a Unidade Temática: Terra e Universo, e a habilidade - (EF06CI12) 

“Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares 

em diferentes períodos geológicos” relacionados a Área de Conhecimento - Ciências da 

Natureza – Ciências (BNCC, 2018). 
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ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O quadro 1 fará parte do Guia Educativo e mostra nossa proposta de como se pode 

trabalhar a habilidade - (EF06CI12) “Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a 

formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos” a partir da visita 

ao MMRN. Observa-se que na coluna 1 está a foto da sala de rochas sedimentares e dos fósseis, 

na coluna 2 a unidade temática, na coluna 3 as habilidades e na coluna 4 os objetivos didáticos 

específicos para tal atividade. É sugerido que os professores façam uma visita ao MMRN, para 

observar o acervo e planejar sua aula externa e/ou entrar em contato com o museu falando quais 

temas quer abordar durante a visita. Importante ressaltar que podem ser trabalhadas todas as 

áreas de conhecimentos e todos os níveis da educação básica e até mesmo do ensino superior. 

 

Quadro 1 – Apresentação da atividade a ser desenvolvida no Museu de Minérios do Rio Grande do Norte. 

Sala/peças do MMRN 
Unidade 

Temática 
Habilidades 

Objetivos didáticos 

específico 

 

Terra e Universo 

Identificar diferentes tipos 

de rocha, relacionando a 

formação de fósseis a 

rochas sedimentares em 

diferentes períodos 

geológicos 

1. Apender quais são os tipos 

de rochas existentes: 

magmáticas, metamórficas e 

sedimentares; 

2. Quais são os processos 

formadores de rochas 

sedimentares; 

3. Como ocorre a fossilização.  

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

A partir da apresentação dos resultados parciais é possível perceber que, por meio do 

desenvolvimento do Guia Educativo, é possível interligar a escola ao museu com o intuito de 

despertar nos estudantes e professores a curiosidade e o interesse por aprender e ensinar 

conhecimentos inerentes às geociências e promover desenvolvimento sustentável através 

daqueles. 
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INTRODUÇÃO 

 

A geografia tem a função de entender a produção, organização e a diferenciação do 

espaço geográfico. Um dos assuntos mais debatidos pela área é, a política e o território, um dos 

principais componentes, é de fundamental importância na composição de sociedades. Pode-se 

mostrar que a geografia política surge da relação política, controle e modo de expressão de 

conflitos sociais, território, base material e simbólica da sociedade. Fenômenos e grandes 

eventos durante as últimas décadas, continuam colocando a política em destaque no campo da 

geografia. Então pode-se entender a geografia política como um agrupamento de ideias políticas 

e acadêmicas, em relação a temas de origem geográfica e política. 

Durante o século XX, movimentos separatistas, disputas por terras entre outros eventos 

do tipo, movimentaram a disciplina, causando uma certa renovação, adicionando novos temas e 

escalas. Com isso, a política aumentou ainda mais seus interesse pela disciplina, com um forte 

viés estratégico. Uma questão bastante abordada é a variedade de temas e métodos. Essa questão 

se dá pela ampla variedade de temas abordados pela disciplina, pois, por ser uma disciplina 

geográfica e política, aborda várias questões. 

A escolha do presente tema como objeto de estudo justifica-se pelo fato de ser um tema 

que aparece constantemente em nossa sociedade a muitos anos e hoje ainda é presente, e esse 
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assunto ganha ainda mais relevância quando se trata de disputas por territórios que contam com 

algum tipo de recurso, que podem variar desde riquezas naturais, econômicos ou qualquer outro 

tipo de vantagem. 

Segundo Castro "Os conflitos de interesses surgem das relações sociais e se 

territorializam, ou seja, materializam-se em disputas entre esses grupos e classes sociais para 

organizar o território da maneira mais adequada aos objetivos de cada um, ou seja, do modo 

mais adequado aos seus interesses.”. (CASTRO, 2005, p.41).  

Os resultados obtidos buscam analisar contextos históricos e econômicos envolvendo a 

geopolítica territorial e suas implicações diretas nas dinâmicas econômicas e sociais dentro do 

Estado brasileiro, como também às relações internacionais decorrentes destas mudanças. 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho tem como principal metodologia a revisão bibliográfica. Desde a revisão dos 

conceitos e aprendizado sobre geopolítica, economia política, historiografia e sociologia 

política, tudo se passa na leitura, resumo, debate e consolidação de conceitos relacionados à 

temática do projeto. 

Toda essa “tempestade de ideias” terá como “guarda-chuva conceitual” todo arcabouço 

trabalhado anteriormente. A partir da coleta de informações, os discentes desenvolveram 

análises e relatórios acerca das temáticas escolhidas no recorte do objeto – o estudo de caso 

selecionado. 

 

ANÁLISE E CONCLUSÃO 

As disputas por territórios estão presentes desde a antiguidade, quando organizações 

populacionais como aldeias, tribos, clãs, entre outras começaram a se formar. Essas disputas 

podem iniciar-se de diferentes maneiras, como a apropriação ou conquista do território de um 

Estado por outro, com o não reconhecimento de um Estado por outro, ou por indefinições 

fronteiriças, por discordâncias tanto de uma, como de ambas as partes. “Guerras híbridas são 

conflitos identitários provocados por agentes externos, que exploram diferenças históricas, 

étnicas, religiosas, socioeconômicas e geográficas em países de importância geopolítica, por 

meio da transição gradual das revoluções coloridas”. (KRORYKBO, 2018). 
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Estes movimentos podem ocorrer por motivações que variam desde, recursos hídricos, 

energéticos com (petróleo, gás natural, carvão, etc), minerais (ouro, prata, ferro, nióbio, etc), e 

também por motivos étnicos, religiosos e naturais. 

Além de fatores econômicos, as disputas geopolíticas também são movimentadas por 

questões culturais e identitárias da população em relação ao território em questão. Através das 

relações sociopolíticas da população em relação a conflitos exercem uma grande força nas 

questões. Isso fica claro na citação "Os conflitos de interesses surgem das relações sociais e se 

territorializam, ou seja, materializam-se em disputas entre esses grupos e classes sociais para 

organizar o território da maneira mais adequada aos objetivos de cada um, ou seja, do modo 

mais adequado aos seus interesses.” (CASTRO, 2005, p.41). 

Hodiernamente o estado do Ceará vem sendo palco e ator ao mesmo tempo em disputas 

territoriais, sendo o principal a discordância entre as divisões que separam o estado cearense do 

Piauí, e também a disputa territorial entre os municípios de Alto Santo e Tabuleiro do Norte, 

situados na mesorregião do Jaguaribe. Notoriamente, os conflitos apresentam disparidades em 

sua relevância devido a fatores econômicos, políticos, populacionais entre outros. Os debates 

geopolíticos e geógrafo-políticos vêm sendo praticados por ambos, a fim do interesse próprio. 

 

Figura 1: Área de Litígio Entre Alto Santo e Tabuleiro do Norte  

Fonte: opovo.com.br 

 

A questão das narrativas tanto populares como de lideranças políticas é uma das vertentes 

mais importantes das questões geopolíticas. Nesta questão, as falas da população e das 

lideranças unem-se a fim de conseguirem força para defender e/ou atingirem seus objetivos.  
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Figura 2: Post #AssinaCamilo 

Fonte: facebook.com 

 

 
Figura 3: Post #VetaCamilo  

Fonte: facebook.com 

 

Com o estudo dos casos foi possível identificar semelhanças entre os casos. Ambos os 

conflitos iniciaram-se quando as áreas disputadas não tinham ou estavam iniciando seu processo 

de governo tanto estadual como municipal. Nos casos em questão, esses territórios eram 

governados por terceiros e não tinham seus próprios governantes. 

Outro ponto de semelhança acontece nas negociações. Geralmente que requer um 

território de outro oferece um parte parte de seu território durante as tratativas, usando esses 

territórios como ferramentas geopolíticas. 
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Projetos de Leis (PL), Decretos Gerais ou semelhantes da área jurídica compõem as 

tratativas pelos territórios, podendo ser leis já em vigência ou não. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um tema estratégico para o desenvolvimento do Nordeste e, pela importância 

dessa região, para o desenvolvimento brasileiro. De um lado, trata-se de um fator escasso, 

limitante para o desenvolvimento econômico. De outro, a água tem uma dimensão social que é 

muito importante, especialmente numa região pobre como o semiárido nordestino.  

Como se sabe, o Nordeste, com apenas 3% das águas brasileiras, tem apenas dois rios 

perenes – o São Francisco, que concentra 63% das águas do Nordeste, e o Parnaíba, com 15%. 

Os outros rios são intermitentes, isto é, só fluem em épocas de inverno (como se chama no 

Nordeste a estação chuvosa) e poucos fluem em anos de secas. As bacias hidrográficas desses 

rios intermitentes detêm os outros 22%.  

O desenvolvimento de materiais sustentáveis, que agridam menos a natureza, tende a 

ser uma ótima alternativa tanto para a proteção ambiental, quanto para o desenvolvimento 

agrícola familiar camponês. Deste modo, surgiram os biopolímeros. Estes novos materiais são 

obtidos através do processo de polimerização, que consiste no agrupamento de unidades 

monoméricas de fontes renováveis de carbono. O surgimento deste material biodegradável 

representa uma nova fase da sustentabilidade que visa o desenvolver tecnológico juntamente 

com a preocupação ambiental.  

 

METODOLOGIA 
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Para comprovar a eficiência dos hidrogéis como condicionadores de solo e 

principalmente como um produto que tem a capacidade de reter e disponibilizar água para os 

cultivos agrícolas, além de aumentar a capacidade de armazenamento de água do solo onde os 

hidrogéis são adicionados, inúmeros trabalhos foram desenvolvidos a partir dos anos 80 

(WILLINGHAM JR. et al. 1981; WALLACE, 1987; SAYED et al. 1991). No Brasil, os estudos 

com hidrogéis ganharam destaque mais tardiamente com os trabalhos desenvolvidos por Balena 

(1998). 

De modo geral, pesquisas voltadas para estes hidrogéis poliméricos devem ser 

incentivadas, já que o futuro da agricultura entra em questão. Melhorando a qualidade de 

produção também se melhora a qualidade de vida das pessoas que consomem diretamente os 

itens de produção. Poderia haver ainda melhorias na economia, visto que a agricultura teria 

intenso incentivo para o aumento de produção, e esta produção seria continua durante todo o 

ano. 

A água presente no solo e sua disponibilidade às plantas são fatores de fundamental 

importância para produção agrícola, uma vez que ela participa diretamente de inúmeras reações, 

tanto no solo como nos vegetais. Desta forma, os polímeros hidrorretentores podem atuar como 

uma alternativa para situação em que não haja disponibilidade de água no solo, estresse hídrico 

e períodos longos de estiagem, que seja ocasiões nas quais a baixa umidade no solo pode afetar 

de forma negativa o crescimento e o desenvolvimento das plantas (ANJOS; SILVA; LOPES, 

2001). 

Este projeto está sendo realizada pelos educandos Escola do Campo Francisca Pinto dos 

Santos, onde temos a frente o Educador e Engenheiro Agrônomo da componente curricular da 

parte diversificada da escola OTTP – Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas, com o 

apoio das demais áreas. 

Iremos realizar a experimentação prática em nosso campo experimental produtivo em 

nosso pomar e fazer todas as observações relevantes ao projeto, onde nos dá uma real situação 

da quantidade de água que gastaremos e a frequência de uso se comparamos com a situação 

atual. Realizamos na escola com as regas manuais, fazendo o uso de mangueiras e baldes, onde 

há um grande desperdício e uso de mão de obra, onde sensibilizados com a necessidade urgente 

de termos um olhar especial para a nossa água, após iremos apresentar em eventos da escola, 

feiras e palestras nos diversos locais, e principalmente nas comunidades do Assentamento para 
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que possamos contextualizar apresentar e discutir esta tecnologia sustentável para os 

camponeses. Iremos fazer os seguintes tratamentos: 

- Colocar 03g de hidrogel em 01 litro de água, e observar sua umidade nos seguintes 

intervalos de tempo: 15 dias, 30 dias, 45 dias e 60 dias. 

- Colocar 05g de hidrogel em 01 litro de água, e observar sua umidade nos seguintes 

intervalos de tempo: 15 dias, 30 dias, 45 dias e 60 dias. 

- Colocar 08g de hidrogel em 01 litro de água, e observar sua umidade nos seguintes 

intervalos de tempo: 15 dias, 30 dias, 45 dias e 60 dias. 

- Colocar 12g de hidrogel em 01 litro de água, e observar sua umidade nos seguintes 

intervalos de tempo: 15 dias, 30 dias, 45 dias e 60 dias. 

 

ANÁLISE E CONCLUSÕES 

Após observações dos tratamentos, teremos uma quantidade exata de hidrogel para as 

fruteiras e o intervalo de tempo melhor para conservação da umidade na planta. 

Este projeto é suma importância para os camponeses (as), pois proporcionará uma 

alternativa sustentável para o bioma caatinga, tendo em vista a escassez hídrica, bem como uma 

melhor estratégia de convivência com o semiárido, também uma maior economia no consumo 

de água e principalmente uma interação da comunidade com a escola através dos seus saberes 

populares e a ciência.  

Assim, pode-se concluir que a importância da água para os camponeses se torna uma 

questão de estratégia de sobrevivência, porém temos que sabermos utiliza - lá melhor, onde 

ainda se desperdiça muita água com técnicas tradicionais dentro de um modelo capitalista do 

Agronegócio, para isso temos que priorizar a Agroecologia e a Permacultura, para que as 

gerações futuras se tornem digna de sobreviverem no campo com a família buscando a interação 

com a natureza. Produzir para os camponeses significa garantir a Soberania Alimentar e 

Nutricional no Assentamento Antonio Conselheiro e comunidades circunvizinhas, onde para 

eles, as sementes possuem vários significados: renda, alimento, autonomia, segurança, alegria, 

cultura, saúde, preservação do meio ambiente, sustentabilidade e futuro.  

Após a análise da literatura e da atual situação do planeta é possível verificar que o 

desenvolver de novas tecnologias são essenciais para produção de alimentos. Não é possível 

mais a utilização de antigos processos produtivos que geram prejuízos a natureza, onde o 
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hidrogel pode ser usado como uma ótima alternativa a ser trabalhada, apesar de ainda possuir 

custo econômico e, infelizmente, a carência de estudos. A partir do desenvolvimento de novos 

materiais biodegradáveis, tornarei possível uma nova era na agricultura, possibilitando, 

portanto, o desenvolvimento produtivo econômico, centrado em uma política mais 

agroecológica e sustentável.   

A continuidade da vida camponesa se fortalece com a agroecologia, com o uso de 

tecnologias sociais sustentáveis, com a realização da reforma agrária, com a vivência de e novas 

relações, com a organização de movimentos sociais, com a preservação da biodiversidade, com 

a socialização do conhecimento e experiências e assim, viver bem na terra que nos sustenta. 
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