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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA: 
UM ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA NO CAMPO NO 

MUNICÍPIO DE BANANEIRAS-PB

Amanda Lituana Belo de Góis ¹
Antonio Balbino Neto ²

RESUMO:

Este trabalho teve como objeto de estudo examinar a contribuição da 
Educação infantil em Direitos humanos para as crianças campesinas e 
nossa proposta é investigar a relevância da educação em direitos humanos 
na primeira infância. Tivemos, como sujeitos participantes da pesquisa, 
a gestora escolar, a professora e a ajudante de sala e nosso corpus foi 
coletado no âmbito de uma escola pública localizada no campo da cidade de 
Bananeiras-PB sendo composto de observações, anotações e questionário 
de cinco questões respondidas individualmente pelos profissionais 
responsáveis pela educação infantil nesta instituição. Para tanto 
empregamos uma metodologia do tipo estudo de caso sendo uma pesquisa 
empírica, descritiva, exploratória, de campo e bibliográfica. Na análise 
dos dados utilizamos a abordagem qualitativa que propicia uma melhor 
análise reflexiva no aprofundamento dos significados das ações e relações 
humanas assim obtivemos um pouco da prática pedagógica cotidiana 
na educação infantil e refletimos sobre a inserção dos direitos humanos 
para estas crianças campesinas além de discutimos sobre os Direitos 
Humanos que muitas vezes é pautada numa compreensão equivocada 
do termo predominante a ideia de que eles existem para proteger ou 
defender bandidos. Enfim como considerações foi possível perceber que 
os profissionais mesmo sem formação específica para a EDH buscam em 
suas praticas pedagógicas um ensino-aprendizagem mais significativo 
e humanizado e entende a importância da educação em direitos desde o 
primeiro contato da criança no ambiente escolar aderindo a princípios e 
valores para que estas se tornem cidadãos conhecedores de suas obrigações.

Palavras-Chave: Educação Infantil. Educação do Campo. Educação em 
Direitos Humanos

INTRODUÇÃO 

A educação infantil destinada às crianças campesinas de modo geral e 
particularmente em direitos humanos tem sido tema discutido no Brasil na 
contemporaneidade em contextos políticos, acadêmicos, sociais e pedagógicos na 
busca de políticas que estimem uma educação com olhar atento para as populações 
campesinas e suas especificidades pra só assim respeita os seus direitos.
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Os Direitos Humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, 
realização e universalização da dignidade humana. Histórica e 
socialmente construídos, dizem respeito a um processo em constante 
elaboração, ampliando o reconhecimento de direitos face às 
transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, históricos 
e políticos [...] a educação vem sendo entendida como uma das 
mediações fundamentais tanto para o acesso ao legado histórico dos 
Direitos Humanos quanto para a compreensão de que a cultura dos 
Direitos Humanos é um dos alicerces para a mudança social. Assim 
sendo, a educação é reconhecida como um dos Direitos Humanos e 
a Educação em Direitos Humanos é parte fundamental do conjunto 
desses direitos, inclusive do próprio direito à educação. Direitos estes 
que são resultados de uma história socialmente construída de luta pelo 
reconhecimento, da dignidade humana. Nesse processo, a educação 
vem sendo entendida como uma das mediações fundamentais tanto 
para o acesso ao legado histórico dos Direitos Humanos quanto para 
a compreensão de que a cultura dos Direitos Humanos é um dos 
alicerces para a mudança social. (BRASIL, 2011, p. 03).

A história dos direitos humanos foram marcadas pela luta de um povo em 
busca de direitos civis e políticos como também a sociedade brasileira marcada 
pelas contradições que reflete as violações de direitos causando a exclusão social, 
econômica, política e cultural que acabam gerando violência e promovendo à pobreza, 
as desigualdades, as discriminações, os autoritarismos.

Deste modo é necessário evidenciar nosso entendimento de que “todos os 
seres humanos são iguais e por natureza, então também têm direitos iguais em sua 
natureza” (SILVA, 2009 p. 136).

Este cenário de contradições nos desafia a buscar caminhos de 
afirmação de uma cultura dos Direitos Humanos, que permeie todas 
as práticas sociais e seja capaz de favorecer processos democráticos, de 
articular a afirmação dos direitos fundamentais de cada pessoa e grupo 
sociocultural, de modo especial os direitos sociais e econômicos, com 
o reconhecimento dos direitos à diferença (CANDAU, 2007 p.399). 

No Brasil, apesar dos problemas sociais evidentes é preciso reconhecer que, nos 
últimos anos, tem havido um avanço considerável na luta pelos direitos humanos de 
todos, pois a legislação fortificou-se e documentos orientadores foram publicados e 
isso significa maior conscientização das violações a tais direitos, maior compreensão 
do que seja cidadania democrática e o preceito da “igualdade de todos em direito e 
dignidade” maior visibilidade nos meios de comunicação, maior interesse de certas 
autoridades em enfrentar a questão, em seus vários níveis de responsabilidade. 

Atualmente a Educação em Direitos Humanos (EDH) torna-se mais uma 
ferramenta de combate à violação de direitos por meio de uma educação para tolerância 
e valorização da dignidade humana com base em princípios democráticos. Desta 
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forma em plena humanidade e dignidade convivendo com experiências de respeito às 
diferenças e igualdade entre as pessoas “os educandos, a escola e os sistemas de ensino 
estarão comprometidos também com uma cultura universal dos Direitos Humanos” 
(SILVA, 2009).

Procurando investigar a contribuição da Educação infantil em Direitos humanos 
como meio de gerar a inclusão social e acesso ao direito a educação. Este trabalho se 
justifica pela relevância diante do contexto de crise de valores e a Educação em Direitos 
Humanos estabelece condições da pratica cidadã no cotidiano social e possibilitam a 
vivencia democrática e de enfrentamento as situações de desrespeito ao ser humano 
através do desenvolvimento de perspectivas culturais inovadoras. Uma educação que 
potencializa a respeito ao ser humano na sua dignidade, a convivência com a diversidade 
e a diferença estimulando os indivíduos a serem protagonista da sua história.

Nosso objetivo é investigar a relevância da educação em direitos humanos na 
primeira infância. Para tanto precisamos:

• Compreender a concepção de educação em direitos humanos adotada pela 
escola João Florentino para a primeira infância;

• Entender a importância da educação em direitos humanos para as crianças 
campesinas da escola pesquisada;

• Investigar a formação docente e as práticas pedagógicas de educação em direitos 
na instituição colaboradora do estudo.

DESENVOLVIMENTO 

Metodologia

Buscamos responder por meio das observações, anotações e questionário (com 
cinco questões respondidas individualmente pelos profissionais responsáveis pela 
educação infantil na instituição sendo estes a gestora, a professora e a auxiliar) a 
nossa questão pesquisa é como acontece no cotidiano dos professores, em sua pratica 
pedagógica na educação infantil a inserção dos direitos humanos.

Adequando-se melhor ao perfil adotado pela pesquisa trata-se de uma pesquisa 
empírica, descritiva, de campo e bibliográfica adquirindo a forma de estudo de caso 
que envolve o estudo de um objeto de pesquisa para que possa admitir o seu amplo e 
detalhado conhecimento. 

É qualitativa e exploratória compreendendo as atividades de investigação que 
podem ser denominadas específicas e caracterizadas por traços comuns, com o objetivo 
de caracterizar inicialmente o problema, sua classificação e definição. Realizada por 
meio do instrumento para a coleta de dados na forma de observação sistemática não 
participante que como afirma Richardson atravessa toda a pesquisa e o investigador 
atua “como espectador atento” (1999, p. 260) e questionário buscando retratar a 
realidade de forma completa e profunda; Que Richardson (1985) afirma cumprir duas 
funções sendo a primeira diz respeito à descrição das características e a aferição de 
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determinadas variáveis de um grupo social e a segunda medir as variáveis individuais 
e grupais.

Concordando com Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 26) qualitativa por 
considera que há uma relação indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 
do sujeito que não pode ser traduzido em números. É fundamental a interpretação 
dos fenômenos, a escola é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 
instrumento chave sendo que tudo que o processo e seu significado são os focos 
principais de abordagem. Por ser exploratória é necessário familiaridade com o 
problema envolvendo o levantamento bibliográfico.

Os sujeitos da pesquisa foram a gestora escolar, a professora da educação infantil 
e a auxiliar da sala. 

Como opção metodológica, optou-se por um estudo descritivo que narrar às 
características de uma instituição e sua população tendo como fundamento a Exclusão 
Social e Direitos Humanos. 

Resultados e discussão

As respostas do questionário fornecidas pela gestora JM – realizada em 
21.03.2014 – visou compreender qual sua compreensão sobre a educação em direitos 
humanos e da possibilidade de inserção na escola pesquisada. Sabendo que o gestor 
precisa se preocupar não só com as questões burocráticas, mas, principalmente, com a 
parte pedagógica principalmente com a aprendizagem dos alunos.

Isso significa estar atento ao cotidiano da sala de aula, conhecer alunos, 
professores e pais. Valoriza a qualidade do ensino, o projeto pedagógico, a supervisão 
e a orientação pedagógica e cria oportunidades de capacitação docente.

Sobre o objetivo do questionário com a professora LC e a ajudante AB – realizada 
em 31.03.2014 – propendeu auxiliar no entendimento de suas concepções sobre a 
educação em direitos humanos e a prática cotidiana de relações de respeito e tolerância 
em sua sala de aula.

Durante a observação das aulas da professora LC e a ajudante AB, fizemos 
notas de campo e acompanhamos 04 aulas na sala da educação infantil, no turno da 
tarde. Essas notas foram coletadas no período entre 05 e 09 de abril de 2014 e foram, 
posteriormente, reescritas em forma de relato, pois a escritura em forma de relato 
garantia a reorganização dos fatos observados em sala, facilitando nosso entendimento 
sempre que precisávamos revisitar os dados coletados.

Além da vivencia da própria pesquisadora como membro da instituição desde 
agosto de 2013. Sistematizamos, no quadro que segue, os nossos instrumentos de 
coleta e os dados que compõem o nosso corpus:
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INSTRUMENTOS DADOS OBTIDOS DADOS OBTIDOS

Questionário com a gestora escolar JM. Percepção da gestora, suas concepções e anseios.

Questionário com a professora LC e a ajudante. Voz das profissionais responsáveis pela sala de 
aula estudada, suas vivências com alunos, suas 
dificuldades e aspirações. 

Notas de campo 04 aulas na sala da educação 
infantil da professora LC e a ajudante AB.

Vivencia da pesquisadora como membro 
constituinte da instituição escolar. 

Vivencia da pesquisadora como membro. Desde agosto de 2013 até apresente data.

Levamos em consideração os seguintes aspectos:
• Compreensão da concepção de educação em direitos humanos adotada pela 

escola;
• Entendimento da importância da educação em direitos humanos para as 

crianças campesinas;
• Análise da formação dos professores e as práticas pedagógicas da educação em 

direitos humanos na instituição colaboradora do estudo.
• A construção de um espaço de convivência pela professora LC e a ajudante AB 

da educação infantil;
• A mediação da professora LC e a ajudante AB;
• Construção de relações de tolerância, solidariedade e respeito;
• Contribuição da educação em direitos humanos no trabalho pedagógico 

cotidiano.
De maneira geral, esses aspectos buscam investigar a educação em direitos 

humano na instituição rural escolar e as implicações das instâncias para a construção 
de conhecimento dos alunos da educação infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A instituição precisa compreender a EDH para só então perceber a sua importância 
para as crianças campesinas na investigação sobre a formação docente e as práticas 
pedagógicas de educação em direitos.

Foi atendida nossa finalidade, pois entendemos que os profissionais envolvidos 
na pesquisa compreenderam como se configura a prática do trabalho pedagógico 
com criança baseada em princípios e valores com o intuito desenvolve um clima de 
harmonioso e aborda de forma agradável a pluralidade que possibilita a ampliação 
de horizontes tanto para o professor como para o aluno respondendo assim a nosso 
objetivo de investigar a relevância da educação em direitos humanos na primeira 
infância. 

Desse modo, a adesão de princípios e valores, como solidariedade, respeito, 
tolerância também fornecerão subsídios para a criança torna-se um cidadão que 
conhece seus direitos e deveram e fazem os cumprir sendo críticos diante do mundo.
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Ações estas que contribuíram para o processo de ensino-aprendizagem uma 
forma diferente de uma educação mais humanizadora e inclusiva que respeite o outro 
na sua condição tornando a sala de aula um exercício para a vida em sociedade, com 
crianças conscientes da sua participação na construção de um mundo melhor.

A equipe com a qual foi realizada a pesquisa tem formação básica no magistério 
em nível médio e pedagogia, reconhecem necessitar de cursos sobre o tema e em suas 
práticas pedagógicas cotidiana observadas fazem uso de ferramentas básicas para um 
trabalho eficaz e satisfatório na EDH como:  as questões conscientização, respeito, 
valores, princípios e valorização  em uma perspectiva interdisciplinar.    

Trabalham com a concepção de educação em direitos humanos, para a cidadania 
e a democracia acreditando na importância da EDH por propiciar uma formação 
baseada na convivência diária respeitosa o que é importante, pois estimula as crianças 
pequenas a se expressarem sem receio de ser aceito e a conhecer o outro e seu universo. 

Desejamos que nosso trabalho contribua para a inserção dos Direitos Humanos 
no currículo escolar e suas implicações à formação do educador, promoção de uma 
prática pedagógica interdisciplinar e transversal a partir dos eixos: ética, violência, 
gênero, minorias sociais e étnicas, meio ambiente, justiça social, cidadania e diversidade 
cultural além de ressaltamos o valor de palestras, oficinas, minicursos e disciplinas nos 
programas dos cursos de licenciaturas, a fim de que os professores que representam na 
prática cotidiana da escola não saiam tão despreparados para lidar com a necessidade 
desta temática no currículo escolar além da possibilidade da universidade torna 
se difundora e promover ações educativas à comunidade sendo, portanto, agente 
disseminador de novas posturas humanas e pedagógicas. 

Assim, a conscientização por parte da sociedade e da comunidade acadêmica e 
escolar de que o espaço escolar configura-se como local privilegiado de disseminação 
de tais direitos e promoção do debate sobre tão nobre temática. 
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DIREITOS HUMANOS E EJA DO CAMPO: CONSTRUÇÃO DE 
DIÁLOGOS PARA A FORMAÇÃO DA CIDADANIA 
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RESUMO

As políticas educacionais da atualidade são explícitas: faz-se necessário, 
frente à crise que se apresenta pensar, a partir das condições concretas, um 
novo ethos para o homem, especificamente para o homem do campo. Por 
isso, promover ações em educação e direitos humanos sobre a EJA deve 
ser a tônica das entidades públicas em geral. As ações desse projeto foram 
desenvolvidas nas redes públicas de ensino dos Municípios de Solânea e 
Bananeiras. A base teórica será fundamentada a partir da perspectiva de 
vários autores cujas temáticas são de cunho social. Envolverão a participação 
de profissionais da educação, dos alunos e da comunidade. A tematização 
dos assuntos das experiências vividas abordará a problemática educacional, 
bem com a dos direitos fundamentais do homem considerando o contexto 
dos alunos da EJA, sem perder o elo de contato entre as duas. Procurando 
assim, destacar como o alcance da escolaridade contribui para sua real 
aquisição de direitos, logo, por conseguinte da conquista de sua cidadania. 

Palavras-Chave: Direitos humanos, Educação de jovens e adultos, 
Educação do campo.

INTRODUÇÃO

As políticas educacionais da atualidade são explícitas: faz-se necessário, frente à 
crise que se apresenta pensar, a partir das condições concretas, um novo ethos para o 
homem, especificamente para o homem do campo. A realidade presente está repleta de 
situações em que a vida humana é desrespeitada contínua e repetidamente. Entre as 
gerações mais antigas e as mais novas, os impasses, as incompreensões e os conflitos 
são patentes. A sociedade atual sente aumentar as tensões e os problemas da juventude 
serem protelados para um futuro incerto bem como a do resgate da dignidade do 
homem, cuja maturidade, no mundo contemporâneo, não se constitui mais na 
segurança de uma vida melhor. Se essa situação é patente quando nos referimos ao 
homem da metrópole, o que não pensar da realidade campesina particularmente? Se 

1 UFPB – Discente colaboradora. E-mail: caroline.rosseline@bol.com.br
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4 UFPB – Discente colaboradora. E-mail: E-mail: gildenessantos92@bol.com.br



20

os jovens do campo, apesar das melhorias sentidas no contexto da sociedade brasileira, 
ainda passam por realidades de extremo abandono e descaso dos poderes públicos, 
a realidade dos adultos dessas localidades, cujas oportunidades no passado foram 
intensamente diminuídas, não está distante dessa configuração social de desprezo e 
abandono. 

Nesse sentido, a nossa proposta consiste em buscar compreender a partir da 
situação concreta, a real condição educacional dos alunos da EJA dos municípios do 
semiárido, mais precisamente das cidades de Solânea e Bananeiras-PB, procurando 
destacar como o alcance da escolaridade contribui para sua real aquisição de direitos, 
logo, por conseguinte da conquista de sua cidadania.

DESENVOLVIMENTO

A discussão acerca da educação de jovens e adultos como problemática relacionada 
aos direitos humanos se faz urgente na atualidade. A sociedade contemporânea 
brasileira sofre e padece as práticas políticas negligentes do passado. Os direitos do 
homem e do cidadão, mesmo depois da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
se ressentem da concretização de suas propostas.

 Todavia, tal documento proclama (2000, p. 3) “como o ideal comum a ser atingido 
por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão 
da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, [que todos os entes sociais] se 
esforcem, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 
liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, 
por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva [...]”.

Constituir os jovens e adultos como agentes autônomos da produção de sua 
aprendizagem e saberes, tem como meta fazê-los perceber a realidade em que estão 
inseridos. Tal tarefa requer auxiliá-los na possibilidade de deparar-se com as suas 
peculiaridades pessoais para a ideia de que o processo de conscientização da aquisição 
social de seu ethos deve ser constante, contínuo e progressivo, independente de 
etnia, nacionalidade, religião e cultura. Nessa ótica, expressa a Constituição Federal 
em seu artigo 6º: ‘são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição’.

 As atividades deste projeto de extensão, cuja base teórica parte de uma perspectiva 
crítica de Michael Apple e quando necessário na de outros autores, foram desenvolvidas 
nas redes públicas de ensino dos Municípios de Solânea e Bananeiras e envolverão a 
participação de profissionais da educação, alunos e comunidade a fim de fazer valer 
a tematização das experiências vividas que abordam a problemática educacional na 
sua relação com os direitos fundamentais do homem partindo da realidade da EJA. O 
longo período de exclusão desses sujeitos do campo das atividades escolares (jovens 
e adultos) devido à ausência relativa ou absoluta dos atores sociais, que de acordo 
com a lei lhes deveriam estar amparando, evidencia o estado de violação dos direitos 
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humanos na sua forma mais cruel porque lhes alienam a parte que, de sua natureza, 
permite o resgate de sua identidade e humanidade. Essa degradação moral a que chega 
sofrer o homem do campo, só atesta o importante papel que a formação tem para a 
construção de sujeitos dotados de personalidade, identidade e afirmação política. 
O homem do campo, contrariamente ao que se pensa, não é um ente despolitizado. 
Seu contexto social, mesmo que se diferencie do homem da metrópole, é repleto de 
afirmações quando ao fato de mostrar que ele não é um sujeito com culturas. Para ele, o 
trabalho é mais do que simples meio para obtenção da autonomia dialética construída 
no mundo do capital. Para Laurinda Ramalho (2012, p. 140) “a escola é o lugar onde 
o sujeito aprende a vida social e democrática, não só pelo conhecimento dos livros, 
mas também pelas experiências da vida cotidiana, por meio de pesquisas, levando os 
alunos, [os profissionais da educação, a comunidade] a uma análise crítica da estrutura 
social, administrativa e política. Preconiza que a escola pública deve se responsabilizar 
pela formação integral [...], desenvolvendo valores morais dignos de um cidadão 
comprometido com os problemas sociais vigentes em sua realidade”. Para a construção 
de uma sociedade mais justa e democrática.

Por outro lado, se, para o jovens e adultos das elites de um modo geral, a escola 
se transformou apenas num meio para um outro determinado fim, em se tratando dos 
jovens e adultos da EJA a instituição de ensino consiste na oportunidade da retomada 
de sua autoestima, pdas possibilidades de romper com a exclusão e marginalização a 
que foram submetidos.

METODOLOGIA

Esse nosso projeto tem como proposta metodológica delinear as ações 
fundamentadas na pesquisa-ação que vise à construção de uma proposta curricular para 
o homem do campo. Onde foi desenvolvida nas redes públicas de ensino dos Municípios 
de Solânea e Bananeiras e envolverão a participação de profissionais da educação, 
alunos e comunidade a fim de fazer valer a tematização das experiências vividas que 
abordam a problemática educacional na sua relação com os direitos fundamentais do 
homem partindo da realidade da EJA.  Para tanto, o referencial teórico tem por base os 
seguintes autores: Ihering, Marques, Rocha, Rodrigues entre outros. Gil (2002, p. 143) 
diz que: “o planejamento da pesquisa-ação difere significativamente dos outros tipos 
de pesquisa [...] porque, além dos aspectos referentes à pesquisa propriamente dita, 
envolve também a ação dos pesquisadores e dos grupos interessados, o que ocorre nos 
mais diversos momentos da pesquisa”. 

A pesquisa-ação difere da pesquisa clássica porque a fase exploratória desta 
última 

costuma caracterizar-se pela imersão sistemática na literatura 
disponível acerca do problema, na pesquisa-ação essa fase privilegia 
o contato direto com o campo em que está desenvolvida. Isso implica 
o reconhecimento visual do local, a consulta a documentos diversos 



22

e, sobretudo, a discussão com representantes das categorias sociais 
envolvidas na pesquisa (GIL. 2002, p. 144).

RESULTADOS

A partir das atividades do projeto de extensão, percebeu-se que sua aplicação 
possibilitou diversos ganhos, tanto do ponto de vista acadêmico, como para extensão 
e para pesquisa. Em se tratando deste último foram formados três grupos de estudos 
para tratar dos temas voltados para o projeto. Na Secretária de Educação do Município 
de Solânea e de Bananeiras foram realizadas palestras de formação que analisaram 
perspectivas que versavam sobre a EJA e os direitos humanos. Esses encontros 
possibilitaram a discussão do corpo docente da rede estadual e municipal com 
especialistas nos temas para aplicação no setor escolar.

Igualmente estimulou-se a prática de visitas e reuniões nas escolas dos municípios 
de Bananeiras e Solânea visando um maior contato com o corpo discente a fim de fazê-
los estar cientes da proposta do projeto. Também incentivou-se a prática da pesquisa 
com os participantes membros do projeto, visando o engrandecimento de conhecimento 
na área bem como harmonia e eficiência para aplicação das atividades propostas. Tal 
projeto possibilitou ainda estudos e pesquisas que foram publicados no Seminário 
Internacional de Educação no Campo da UFRB que ocorreu no mês setembro de 2013.

Com isso, analisamos que o projeto possibilitou um envolvimento com todos 
os membros da comunidade, discutindo e criando uma nova visão a ser aplicada 
pelo ensino em relação ao EJA principalmente do campo, com objetivo de formular 
diretrizes em relação aos direitos humanos.

CONSIDERAÇÕES

Do exposto, podemos perceber uma importância fundamental que é a de propagar 
a prática da educação em direitos humanos como fator determinante da identidade e 
memória do homem do campo. Diante disso consideramos que o objetivo das palestras 
foi alcançado, uma vez que os participantes foram conscientizados da importância 
que cada indivíduo tem, sobretudo, quando instruído e consciente de seus direitos e 
deveres civis.
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RESUMO

As políticas de educação em direitos humanos e os movimentos de educação 
popular têm por objetivo principal deixar a sociedade informada acerca das 
origens de sua reinvindicação. Os DH8 lutam pela humanidade, procurando 
conscientizá-la de seus direitos. Para alcançar essa meta, os DH’s e os MP´s9 
atuam de modo a pôr em prática novos métodos, os quais possam valorizar 
os saberes prévios do povo e suas realidades. A partir do projeto: Educação 
de Jovens e Adultos do Campo e Direitos Humanos: Contribuições para 
a Formação do Homem e do Cidadão, vinculado ao PROEXT 2014, nos 
propomos, partindo das atividades nele desenvolvidas, refletir sobre 
como os movimentos integram a luta por direitos nas suas mais variadas 
frentes. A reflexão pedagógica sobre a prática de movimentos sociais e 
populares muito contribui para esses sujeitos visto que oportunizam a 
troca de experiências, possibilitam a critica amadurecida de certas ações 
e situações que não deveriam existir. Para dar consistência às ações e à 
fundamentação teórica, apoiamo-nos, além do Plano Nacional de Direitos 
Humanos, no discurso de Aida Maria Monteiro (2010), Freire (1996) entre 
outros. Nossas tarefas estão em pleno andamento a fim de atingir as metas 
e metodologicamente segue a proposta da pesquisa-ação, logo sob a ótica 
dialética da reflexão-ação-reflexão.
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1 INTRODUÇÃO

As políticas de educação em direitos humanos e os movimentos de educação 
popular têm por objetivo principal deixar a sociedade informada acerca das origens de 
sua reinvindicação, bem como tem o interesse de esclarecer a essa mesma sociedade da 
importância de sua luta e de como os movimentos em direitos humanos lutam para dar 
o que lhe é indispensável e intransferível como direito individuais e coletivos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas 
em seu 1º artigo afirma:

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 
direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os 
outros em espírito de fraternidade. Dotados de razão e de consciência, 
devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.” 
(Declaração Universal dos Direitos do Homem, Artigo – 1º)

Os direitos humanos sempre estiveram associados à histórica batalha travada 
pelo homem no propósito da propagação da ideia de liberdade de pensamento, de 
expressão, e de igualdade perante a lei. Os DH10 lutam pela humanidade, procurando 
conscientizá-la de seus direitos, especialmente em se tratando dos que, declarada ou 
secretamente, lhe são negados e/ou violados. 

Para alcançar essa meta, os DH’s e os MP´s11 atuam de modo a pôr em prática 
novos métodos, os quais possam valorizar os saberes prévios do povo e suas realidades; 
pretendem construir novos saberes, no entanto, têm ciência de que tal objetivo deve se 
assentar na formação de sujeitos com conhecimento e consciência cidadã ativa através 
da organização do trabalho político para afirmação de sua identidade,  o que é uma das 
principais características dos movimentos populares, principalmente quando se refere 
à utilização do saber da comunidade como principal matéria do processo de ensino-
aprendizagem.

O discurso das mais variadas práticas pedagógicas contemporâneas afirmam que 
ato educativo da aprendizagem pelo aluno deve se dar considerando o conhecimento 
desse sujeito, ou seja, o ato de ensinar pelo docente deve partir de palavras e temas 
geradores que considerem seu cotidiano. Essa atitude pedagógica tem por propósito 
desfazer o mal-entendido de que ciência e saber popular são realidades contrapostas e, 
por isso, irreconciliáveis do universo do conhecimento. Nas duas oficinas (ver figuras 
abaixo) realizadas no Centro Cultural em Bananeiras-PB promovidas pelo projeto, cujo 
título é o que segue: O Jogo Teatral e a Improvisação como Ferramentas de Ensino, 
pôde-se constatar a importância dessa relação, conforme figura 1 abaixo.

10 Direitos Humanos
11 Movimentos Populares
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Figura 1 – A descoberta da subjetividade na relação mente-corpo
Fonte: Arquivos do Projeto de Educação de Jovens e Adultos, (2014).

2. A CONTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO FORTALECIMENTO DAS BASES 
DE UMA EDUCAÇÃO POPULAR

A educação popular há muito vem trilhando um difícil e longo caminho no Brasil. 
O percurso construído através de experiências e práticas tem a inegável participação das 
classes populares. Em sua origem, ela foi percebida como uma modalidade de serviços 
escolares para aqueles que tinham pouco acesso à educação ou estavam à margem 
daquela reconhecida oficial. Com o passar do tempo é que ela foi entendida como um 
legado capaz de aferir boa direção em prol das lutas sociais, ou seja, a educação tornou-
se realmente acessível ao povo trazendo à tona suas dificuldades e a cruel realidade 
porque passa e tem passado esses grupos.

Essa educação vinha sendo construída através do saber popular que não era 
considerado pelos currículos escolares, por essa razão, seu comprometimento com as 
bases populares lhe conferiu o compromisso de buscar novos instrumentos capazes de 
responder a árdua realidade e exclusão que nos fazem questionar a qualidade da nossa 
democracia e de como ela é reproduzida no âmbito escolar. Quando esta novamente 
se instituiu em meados dos idos da década de 80, deveria vir transformar os sistemas 
tradicionais e construir uma proposta de reestruturação das práticas em todas as esferas, 
inclusive, em se tratando de políticas educacionais. Conforme Freire (1996, p. 58): 

O papel da autoridade democrática não é, transformando a existência 
humana num calendário escolar tradicional, marcar as lições de vida 
para as liberdades mas, mesmo quando tem um conteúdo programático 
a propor, deixar claro, com seu testemunho, que o fundamental no 
aprendizado do conteúdo é a construção da responsabilidade da 
liberdade que se assume.

A reflexão pedagógica sobre a prática de movimentos sociais e populares 
muito contribui para esses sujeitos visto que oportunizam a troca de experiências, 
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possibilitam a critica amadurecida de certas ações e situações que não deveriam existir. 
Desconsiderar que as classes populares produzem saberes originados a partir de suas 
experiências de vida, faz reforçar ainda mais as políticas educacionais segregadoras, 
de cujos currículos emanam toda espécie de discriminação e de desrespeito. Logo que 
o saber popular cruza as fronteiras da escola, promove a necessidade de inclusão e 
de resgate da cidadania em todos os sentidos, o que a faz ser vista como um ato de 
conhecimento e transformação social.

Conforme as correntes pedagógicas contemporâneas, que tem em seu currículo a 
luta pela promoção humana, esse tipo de prática educativa se situa no campo pedagógico 
democrático e recebe o devido adjetivo de popular, isso porque exerce um conjunto de 
práticas, experiências e teorias para que o homem se torne de fato o objeto e fim da 
prática pedagógica.  A grande marca dessa educação é que ela lida com a diversidade, 
valorizando as diferentes vivências e as diferentes ações que precisam urgentemente 
ser respeitadas e compreendidas. 

Tal tipo de educação decorre dos movimentos populares que nascem de 
processos organizados. Esses movimentos por muitas vezes são ridicularizados e até 
seus membros ativos tornam-se continuamente alvos de preconceitos. São tidas como 
desordeiros, logo, como agentes infiltrados deliberadamente na ordem da sociedade 
a fim de desestabilizá-la e, assim, são acusados de ir contra o bem comum e, por 
conseguinte, contra todas as instituições da sociedade, inclusive, a escola. Daí a urgência 
de se esclarecer a sociedade de seu real papel em política em geral e, principalmente, 
educacional e em atividade sociais que tem como alvo a reconfiguração interna das 
instituições já que, em certa medida, a população desconhece que os movimentos 
populares também são espaços de educação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa atitude visou esclarecer que o MPs em DH quer, primeiramente, deixar 
ciente a sociedade de que uma educação de interação e comprometimento está 
orientada na perspectiva de realização de todos os direitos do povo e, assim, contribuir 
para formação cidadã de todos. Esta é a proposta do presente projeto contribuir, por 
meio de ações e de uma crítica esclarecedora, a reflexão pedagógica sobre a prática de 
movimentos sociais e populares que possibilitam a critica amadurecida de certas ações 
e situações que não deveriam existir, como as do currículo de onde emana toda espécie 
de discriminação e de desrespeito. No mais, a partir das ações do projeto em curso: 
Educação de Jovens e Adultos do Campo: Contribuições para a Formação do Homem e 
do Cidadão, vinculados ao programa PROEXT 2014, nossa meta consiste em contribuir 
para uma prática e pensamentos democrático em se tratando do processo de ensino-
aprendizagem.
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TEMA 2: CURRÍCULO, POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DO 
EDUCADOR PARA O CAMPO

Responsáveis: Ana Cláudia da Silva Rodrigues e Lucinete Gadelha da Costa

TÍTULO AUTORES

FORMAÇÃO DE VALORES: REFLEXÕES A PARTIR 
DA PROPOSTA CURRICULAR DE ESCOLAS NO 
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Ana Viviane Miguel de Azevedo, Fábio Rocha 
da Silva, Márcia Rodrigues Duarte dos Santos. 
Orientadora: Nilvânia dos Santos Silva

A TRAJETÓRIA DAS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA 
E EDUCAÇÃO DESTINADA ÀS CLASSES POBRES 
NO BRASIL E A GESTAÇÃO DOS PATRONATOS 
AGRÍCOLAS

Suelly Cinthya Costa dos Santos

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR E 
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL: UMA ANALISE NA 
ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 
“LEONOR RAMALHO”

Jéssica Lima Cassiano. Orientadora: Aiene  
Fernandes Rebouças

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO 
INOVADOR NA ESCOLA ESTADUAL PADRE 
MANOEL OTAVIANO, IBIARA – PB

Jocimario Alves Pereira, Joelma Farias Vieira de 
Jesus e Natanaelma Costa da Silva

CURRÍCULO E AVALIAÇÃO: O USO DOS 
INSTRUMENTOS EM SALA DE AULA

Adriana Cristina Sales, Danielle Balbino Souto 
Gonçalves. Orientador(a): Ana Claúdia da Silva 
Rodrigues

CONTRIBUIÇÃO DOS PARÂMETROS 
CURRICULARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
RESSIGNIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DOS SUJEITOS 
CAMPESINOS

Ana Iris Neves do Nascimento, Ana Cláudia da Silva 
Rodrigues.

AVALIAÇÃO E SEUS DESAFIOS NA VISÃO DE 
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 
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GUARABIRA E BANANEIRAS

Júlia Maria Bernardo de Almeida Damião, Taylla 
da Silva Contagem, Waléria Kássia Martins. 
Orientador(a): Prof.ª Lydiane Vasconcelos

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL EM TURMAS 
MULTISSERIADAS

Andreia Rocha da Silva, Layse Costa 
Medeiros, Maria José Soares de Lima e Ana Claudia 
Rodrigues

A RELEVÂNCIA DA PESQUISA NO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO INICIAL PARA A DOCÊNCIA  

Ana Caline Alexandre da Silva, Nilvania dos Santos 
Silva

A MOTIVAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DO 
CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA DO CAVN: 
ESTUDOS INICIAIS

Daivyd Silva de Oliveira, Robson Luis Silva de 
Medeiros, Roberto Monteito Ferreira Filho, Ana 
Cláudia da Silva Rodrigues

O PLANEJAMENTO COMO O MOMENTO 
PRIVILEGIADO DA REFLEXÃO CRÍTICA DA PRÁXIS 
PEDAGOGICA

Wagner A. C. Silva, Elaine P. dos Santos, Agna Vieira 
dos Santos. Orientadora: Ana Cláudia da Silva 
Rodrigues
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PRÁTICA DOCENTE: CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
EM ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES

Adriege Matias Rodrigues, Felipe do Nascimento 
Felipe e Janaina da Silva Pontes de Oliveira

IMPORTÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO 
CURRICULAR NA AÇÃO EDUCATIVA

Edjane Crispim da Silva, Josicleide Vital Silva de 
Macêdo, Raquel Rodrigues de Andrade Silva. 
Orientador (a): Ana Claúdia Rodrigues da Silva.

NUCLEAÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO NO 
MUNICÍPIO DE ARARA-PB: QUAIS OS MOTIVOS?

Fernanda Santos da Cruz, Josefa Celiane Ponciano 
da Trindade, Rayane Cristina Barbosa Ilário e Ana 
Cláudia da Silva Rodrigues

CONSTRUÍDO UMA NOVA HISTÓRIA NA 
EDUCAÇÃO DO CAMPO: A LEITURA DO CONTO 
“BAMBI” E O CONHECIMENTO GERADO POR ESTE

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                          
Simone Elizabete. Orientador(a): Ana Cláudia 
Rodrigues da Silva

O PLANEJAMENTO CURRICULAR DO PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO EM UMA ESCOLA ESTADUAL DA 
CIDADE DE SOLÂNEA – PB

Maria da Vitória Nunes Dantas, Vanessa Gomes 
Félix, Wênnia Maraiza Vieira Clementino.   
Orientado (a): Ana Cláudia Rodrigues da Silva

A CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS: 
UM OLHAR SOBRE O CONTEXTO DA LUTA POR 
DIREITOS  

Marcos Paiva Pereira, Maria Lúcia Sacramento. 
Orientadora: Professora Mrs. Terciana Vidal Moura

EDUCAÇÃO DO CAMPO PRÁTICAS EDUCATIVAS 
PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

Maria Jose Sousa Silva e Ana Paula Martins Santos

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS REFLEXÃO 
SOBRE A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Maria Jose Sousa Silva, Ana Paula Martins Santos 
e Danilo Cavalcante Almeida

PROJETO PEDAGÓGICO CURRICULAR: UM ESTUDO 
DE CASO NO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB

Rayane Pereira Santos e Ana Cláudia da Silva 
Rodrigues. 

EU CONTO, VOCÊ CONTA E NÓS RECRIAMOS Edjane Crispim da Silva e Ana Cláudia Rodrigues 
da Silva
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CURRÍCULO E AVALIAÇÃO: UMA BREVE DISCUSSÃO EM TORNO 
DOS INSTRUMENTOS EM SALA DE AULA

Adriana Cristina Sales[1]
Danielle Balbino Souto Gonçalves[2]

Orientadora:
Ana Claúdia da Silva Rodrigues[3]

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar como os professores de 5º 
e 6º anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental I e II “Celso Cirne” 
localizado no município de Solânea, a partir do currículo, como eles 
avaliam os seus alunos e identificar quais são os instrumentos utilizados 
pelos docentes no processo de avaliação dos seus educandos. No qual 
aplicamos questionários para os professores e alunos, de maneira que 
possamos identificar como se dá a avaliação a partir do currículo e de 
que maneira os instrumentos de avaliação são utilizados pelos docentes 
em sala de aula. Assim leva-nos a perceber a importância da avaliação e 
dos instrumentos de avaliação e o processo de ensino e aprendizado dos 
educandos. Tendo em vista a avaliação, juntamente com os instrumentos de 
avaliação a principal chave para avaliar e passar o conhecimento para todos 
os educandos de maneira prazerosa e dinâmica. Assim ambos ensinam e 
aprendem ao mesmo tempo de forma construtiva e eficaz. No entanto, o 
processo de avaliação dos resultados escolares dos alunos e alunas está 
profundamente marcado pela necessidade de criação de uma nova cultura 
sobre avaliação, que ultrapasse os limites da técnica e incorpore em sua 
dinâmica a dimensão ética. A importância de um currículo bem elaborado 
e sucinto para todas as partes torna fácil, para cada membro se desenvolver 
e ser capaz de avançar, de maneira que os instrumentos de avaliação se 
interliguem com a necessidade dos educandos, de forma a excluir os erros e 
tornar a cada dia, aulas que motive os inseridos a pensar e a se se relacionar 
com todos.

Palavras-Chaves: Avaliação. Currículo. Instrumentos de Avaliação.

INTRODUÇÃO

“Talvez mais importante do que tudo isso, instrumentos mal elaborados 
não coletam os verdadeiros dados da aprendizagem dos educandos, o 
que impede o educador de ter ciência do que o estudante aprendeu ou 
não aprendeu. Com o instrumento metodologicamente insatisfatório 
– portanto, enganoso -, o educador não poderá saber, com base em 
sua avaliação, no que necessita fazer maior investimento em para 
que seus educandos efetivamente aprendam o que não aprenderam” 
(LUCKESI, 2011, p. 307).
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O trabalho se caracteriza mediante a um estudo descritivo, onde buscamos 
informações, a cerca do currículo e avaliação, tendo como foco os instrumentos que 
são utilizados pelos docentes em sala. A pesquisa foi realizada de maneira qualitativa 
com os docentes e quantitativas com os educandos, a partir de questionários a cerca do 
tema, a fim de conhecer como se dá a avaliação, e os instrumentos que são utilizados.

A avaliação é uma peça essencial na construção do saber, e para torná-la 
construtiva a avaliação deve se diversificar com os instrumentos de avaliação a partir 
do que o educando está espeço, deixando-o a vontade para sugerir opiniões que possam 
diversificar as aulas, e construir um conhecimento dinâmico para todos, assim ambas 
as partes se relacionara com mais facilidade e todos vão progredir com mais clareza na 
aprendizagem dos conteúdos. 

Dessa forma no decorrer do nosso artigo, buscaremos esclarecer a importância 
da avaliação e dos instrumentos de avaliação para o processo de ensino e aprendizado 
dos educandos de forma clara e objetiva relacionando-os com o currículo.

CURRÍCULO E AVALIAÇÃO

No currículo escolar e principalmente em sua construção deve ser levado em 
consideração questões que se relacionem diretamente com a realidade da escola e 
suas necessidades, que devem ser o eixo norteador desse currículo, dentre as diversas 
questões relacionadas ao currículo enfatizamos nesse trabalho a questão da avaliação 
e suas especifidades dentro do âmbito escolar. 

A avaliação é um dos aspectos indispensáveis no contexto escolar e inserido 
no currículo de forma tradicional e linear impossibilitando que a mesma aborde 
questões essenciais que façam ligações diretas com os alunos que são ou devem ser os 
protagonistas no processo de ensino-aprendizagem. Nesse propósito:

“ A avaliação escolar é antes de tudo, uma questão politica, ou seja, 
está relacionada ao poder, aos objetivos, às finalidades, aos interesses 
que estão em jogo no trabalho educativo; numa sociedade de classes, 
não há espaço para a neutralidade: posicionar-se como neutro, diante 
dos interesses conflitantes, é estar a favor da classe dominante, 
que não quer que outros interesses prevaleçam sobre os seus” 
(VASCONCELOS, 1995 p. 45).

O currículo baseia-se de fato como instrumento de inclusão e/ou exclusão social 
assim como a avaliação,  o qual se relaciona diretamente com a mesma que se realizada 
sem base ou sem um objetivo definido pode punir os alunos ao invés de ajuda-los a 
avançar de nível. Segundo Silva (1990, p.16):

“Um currículo na perspectiva critica, no trabalhar com a construção do 
conhecimento, no ato mesmo do ensinar, precisa da criatividade dos 
professores e dos alunos para produzir um conhecimento emergente 
da cultura e da realidade em que estiver inserido.”
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O currículo escolar não pode ser associado a apenas um documento didático 
o um item que todos desconheçam, seu aspecto é bem maior e abrange uma gama 
de caracteres do âmbito educacional e social simultaneamente, essa relação significa 
uma organização das experiências humanas em prol da prática educativa, porém 
seu conceito abrange diversos seguimentos da educação deveria orientar as práticas 
docentes e profissionais dos responsáveis da instituição. 

No contexto da avaliação Camargo (1997, p.7) afirma: “A avaliação vem descolada 
do ensino, como se ambos ocorressem em dois momentos estanques e inconciliáveis”. 
Nessa perspectiva a avaliação deve ser inserida nos currículos atuais de uma maneira 
complexa e eficaz tendo em vista a necessidade dos educandos. 

O processo avaliativo traz consigo diversas indagações sobre a estrutura da 
avaliação realizada em nossas escolas, sobretudo como os professores estão fazendo uso 
dessa avaliação e como os alunos recebem essa avaliação, por esse viés Hoffman (1993, 
p.55) “Geralmente os professores se utilizam da avaliação para verificar o rendimento 
dos alunos, classificando-os como bons, ruins, aprovados e reprovados”.

O ato de avaliar é bastante complexo e requer do professor uma consciência 
critica além de bastante autonomia na escolha dos instrumentos utilizados para coletar 
os dados relevantes da realidade. Nessa perspectiva afirma: 

“ Talvez mais importante do que tudo isso, instrumentos mal 
elaborados não coletam os verdadeiros dados da aprendizagem dos 
educandos, o que impede o educador de ter ciência do que o estudante 
aprendeu ou não aprendeu. Com o instrumento metodologicamente 
insatisfatório – portanto, enganoso -, o educador não poderá saber, 
com base em sua avaliação, no que necessita fazer maior investimento 
em para que seus educandos efetivamente aprendam o que não 
aprenderam” ( LUCKESI, 2011, p. 306).

A avaliação é um processo indispensável na cultura escolar, sabendo disso esse 
processo avaliativo deve ser realizado de forma critica e responsável, para não correr 
o risco de sair alguma das partes envolvidas prejudicada de alguma forma, quando se 
opta por um instrumento de avaliação que se adeque a realidade da turma, o professor 
consequentemente terá os resultados esperados, caso contrario o trabalho avaliativo 
não vai ter o sentido que se espera. Segundo Esteban ( 2000, p.8):

“O processo de avaliação do resultado escolar dos alunos e alunas 
está profundamente marcado pela necessidade de criação de uma 
nova cultura sobre avaliação, que ultrapasse os limites da técnica e 
incorpore em sua dinâmica a dimensão ética”.

Nessa perspectiva a avaliação também leva em conta a questão ética do professor 
e dos envolvidos no processo de avaliação. Assim como várias questões do currículo, a 
avaliação tem alguns problemas em seu interior e na sua prática, segundo Vasconcellos 
( 1995, p.28):
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O problema central da avaliação, portanto, é o seu uso como 
instrumento de discriminação e seleção social, na medida que assume, 
no âmbito da escola, a tarefa de separar os “aptos” dos “inaptos”, os 
“capazes” dos “incapazes”. Além disso cumpre a função de legitimar o 
sistema dominante.

No processo educativo o que caracteriza a avaliação é o currículo que e o 
responsável por organizar e sistematizar os aspectos relacionados ao processo de 
ensino-aprendizagem, portanto esse processo deve se adequar de forma sistêmica e 
eficaz se a avaliação caracteriza-se meramente como classificatória e exclusiva onde 
nem todo tem oportunidade de evoluir de alguma forma esse item curricular não irá 
cumprir sua função.

Instrumentos de Avaliação

Os instrumentos avaliativos são de fundamental importância para o processo de 
construção de conhecimento e a efetivação do sistema avaliativo, porem nem todos os 
docentes utilizam instrumentos que convém à realidade de cada turma, de cada aluno, 
pois cada um tem particularidades, que devem ser respeitadas, incluindo o momento 
da avaliação. 

“... o uso de instrumentos de coleta de dados, em si, não tem a ver 
com exames ou com avaliação. Tanto o ato de examinar quanto o de 
avaliar necessitam deles. os atos de examinar e avaliar distinguem-se 
pelas concepções pedagógicas às quais estão vinculadas e pelos seus 
conceitos e não pelos recursos técnicos de coleta de dados utilizados” 
(LUCKESI, 2011, p.299).

Os instrumentos utilizados são os responsáveis pelo sucesso ou não da avaliação, 
porém também se faz necessário o uso inteligente dos mesmos e para que isso aconteça 
é necessária uma boa formação docente que envolva questões especificas de avaliação 
e seus instrumentos. 

Os principais instrumentos utilizados na escola são provas, trabalhos, participação, 
avaliações oral, esses são alguns dos responsáveis na avaliação dos alunos porém não 
sabemos se são indicados no currículo de maneira adequada e apesar de existir uma 
gama de instrumentos geralmente esses são os mais utilizados e menos eficazes.

Sendo assim quem sofre as consequências de uma avaliação mal realizada são os 
alunos, nessa mesma linha Almeida e Franco (2011, p.30) afirmam que:

“O momento da avaliação formal ganha um sentido tão definitivo, 
vivido de maneira tão intensa e com tanta ansiedade que, às vezes, 
mesmo tendo se preparado para ele, os alunos ficam angustiados, 
sentem dor de cabeça, suam... Tudo pelo nervosismo de não saber o 
que o educador vai avaliar”.
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No processo avaliativo que tem a simples função de classificar, todos os 
instrumentos utilizados nesse processo, tem uma relevância seja positiva ou negativa 
e de certa forma generaliza a escola, e a caracteriza como boa ou má em seu contexto 
geral. Esse fator acontece geralmente pela falta de conhecimentos dos professores 
sobre a avaliação e sua prática. De acordo com ( 2011, p.28):

“Ao falarmos de instrumentos utilizados nos processos de avaliação, 
estaremos falando das tarefas que são planejadas com o propósito de 
subsidiar, com dados, a análise do professor acerca do momento de 
aprendizagem de  seus estudantes”.

Esses instrumentos servem como uma base tanto para o processo avaliativo como 
para o ensino-aprendizagem dos alunos e professores e no caso da má-utilização dos 
mesmos as consequências são gravíssimas e o currículo tem o papel de adequá-los de 
forma qualitativa e diante disso Fernandes e Freitas ( 2011, p.30) enfatizam:

Um instrumento mal elaborado pode causar distorções na avaliação 
que o professor realiza e suas implicações podem ter conseqüências 
graves, uma vez que todo ato avaliativo envolve um julgamento que, 
no caso da educação escolar, significa, em última instância, aprovar 
ou reprovar.

Esse resultado não é o que desejamos ou almejamos para o processo avaliativo 
que acontece em nossas escolas e ao contrario disso esperamos que todos os envolvidos 
na avaliação de alguma forma tomem consciência da real finalidade da educação e da 
avaliação e que a considerem no espaço escolar de forma coerente e para conseguir esse 
objetivo se necessita dar uma importância maior à construção coletiva dos currículos e 
pensa-los com enfoque nos alunos e suas reais necessidades. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Como já mencionei, este artigo resulta de uma pesquisa qualitativa e quantitativa 
realizada em uma escola no município de Solânea com o intuito de identificar com 
se da o currículo e de que maneira acontece a avaliação e que instrumentos de dados 
são utilizados pelos professores da escola mencionada. A pesquisa se deu a partir 
de alguns questionários subjetivos para professores a cerca do tema, sugerindo que 
respondam como acontecem suas avaliações, de que instrumentos utilizam o que 
entendem por erro. E de onde parte as orientações para a avaliação da docente ou 
do currículo da escola. Acontecendo a realização do questionário da mesma maneira, 
mas com as questões objetivas, o mesmo realizado com os educandos de forma a 
diagnosticar como acontece a avaliação, identificar qual é o instrumento mais utilizado 
pela professora e quais desses instrumentos identifica como o melhor para construí o 
melhor aprendizado. Sendo que a pesquisa do questionário com os professores foi de 
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maneira individual entre ambos e com os educandos de forma coletiva  a ajuda-los a 
responder e a chegar a um consenso final.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A questão dos currículos e sua construção é mais complexa do que as discussões 
em torno da avaliação ou de algum outro tema relacionado a educação. Por meio de 
uma pesquisa realizada sobre o tema currículo e avaliação pudemos nos deparar como 
a avaliação é vista na escola e como a mesma não está vinculada de forma adequada 
ao currículo escolar. A pesquisa teve como resultado vários questionários que foram 
respondidos por alunos e professores de uma escola publica estadual, foram entregues 
25 questionários aos alunos de 5º e 6º anos e 5 questionários aos docentes destas séries. 
Os questionários tinham caráter diferenciado o dos alunos eram apenas 5 questões 
objetivas e diretas, e dos professores foram o total de 10 questões e todas subjetivas.

As respostas obtidas tem caráter subjetivo (dos professores) e quantitativo (dos 
alunos), a seguir iremos discorrer sobre os resultados de forma passiva e reflexiva.

As características dos alunos são crianças entre 10 e 14 anos que cursam o 5º 
e 6º anos do ensino fundamental. O questionário aplicado aos alunos nos revelou 
diversas questões dentre elas quando indagados sobre “Como a professora avalia a sua 
aprendizagem?”, a maioria deles respondeu que era por meio de provas e atividades de 
pesquisa, porem quase todos usaram a palavra “nota” e a partir disso percebemos que 
a avaliação caracteriza-se como somatória.

A questões seguintes relacionavam-se aos instrumentos avaliativos que segundo 
a maioria dos alunos são utilizados como afirmaram na questão anterior prova e 
atividades, e desse total de 25 alunos todos marcaram essa resposta, outro item do 
questionário foi  “Com qual instrumento o aluno se saia melhor? “ e como nas questões  
anteriores responderam  pela maioria prova, portanto podemos perceber que a 
avaliação esta ligada diretamente à nota.

A última indagação aos alunos foi “Com qual frequência sua professora faz 
atividades avaliativas” e dentre as opções que eram por semana, por mês ou por 
bimestre os alunos responderam por bimestre. E segundo as orientações curriculares 
a avaliação deveria ser continua, porém nem todos os docentes entendem como o 
caminho a ser seguido.

Discutiremos agora os resultados obtidos nos questionários destinados aos 
docentes que inicialmente foi lhe indagado sobre a sua formação e seu tempo de 
docência 4 professores tinham graduação, 1 tinha pós-graduação, e outro apenas o 
magistério e seu tempo de docência varia entre 6 e 32 anos.

A questão inicial levava consigo a concepção de avaliação, responderam fazendo 
relação de avaliação com verificação e sabemos que a avaliação é um processo bastante 
amplo e não se limita a verificar informações. A segunda questão “Como você avalia 
os alunos e qual a frequência dessa avaliação?”, eles afirmam em suas respostas que a 
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avaliação se dá de forma contínua e participativa porém quando comparada as respostas 
dos alunos ela e feita de maneira fixa e estática sem levar em conta o processo.

A terceira questão enfatizava quais instrumentos são utilizados por eles, 
todos responderam instrumentos do tipo prova, atividades individuais, trabalhos, 
participação, dentre outros. A quarta questão  era qual instrumento ele achava mais 
eficaz, dois dos professores optaram pela prova enquanto os outros quatro disseram 
que a participação é o mais eficaz porque segundo eles “o aluno que participa das aulas 
é o que aprendeu”, mas se analisarmos estes instrumentos utilizados de alguma forma 
exclui os alunos pois os que não cumprirem as metas são ignorados.

Segundo os professores indagados os instrumentos facilitam ao aluno a apropriar-
se do conhecimento, essa foi a 5ª questão porem é um pouco contraditória da anterior 
pois se o aluno não se sentir bem com o instrumento utilizado ele não avança de nível.

As questões seguintes levaram em consideração a importância da avaliação 
segundo os docentes a avaliação é importante para verificar se o aluno aprendeu certo 
conteúdo. Quando propomos uma questão relacionada ao erro apenas um professor 
respondeu que o erro é construtivo e pode ajudar o aluno a se dedicar mais e tentar 
aprender.

A última questão para os docentes relacionou a questão da avaliação relacionada 
ao currículo, os professores responderam que a avaliação não tem nenhuma relação 
com o currículo e eles escolhem a maneira de avaliar a partir de sua experiência em sala 
de aula, portanto percebemos que há uma grande lacuna entre avaliação e currículo 
porque em nenhum momento eles se relacionam ou se ajuda.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do trabalho realizado pudemos conhecer mais sobre a relação 
intrínseca entre avaliação e currículo  e ainda perceber sua grande dificuldade em 
se relacionar dentro do ambiente escolar. Esse trabalho teve grande relevância 
para nosso conhecimento acadêmico e para nossas experiências na docência pois 
todas as experiências e situações vivenciadas por nos nesse momento formativo 
conseguintemente irão nos ajudar num futuro próximo. As questões relacionadas ao 
currículo e a avaliação é que ambos devem ser pensados e construídos juntos numa 
perspectiva multidisciplinar e interacionista da educação , a partir da construção 
pensada para os sujeito que necessitam desse processo é essencial que o mesmo se dê 
de forma pensada e coerente no ambiente escolar.
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O PROJETO DIDÁTICO E A ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Aldenira Ribeiro da Costa 12
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RESUMO

Este trabalho apresenta uma discussão acerca dos projetos didáticos 
na organização do currículo para Educação Infantil. Tem como campo 
empírico de nossa reflexão o trabalho com projetos didáticos desenvolvido 
em uma sala de aula da pré-escola da Creche Municipal Donzinha Bezerra 
localizada no município de Bananeiras-PB. O objetivo do trabalho é discutir 
sobre o protagonismo das crianças na escolha dos temas a serem estudados 
e o papel do professor como mediador do processo de aprendizagem, 
característica que redimensiona a organização do trabalho pedagógico e 
redefine o papel do ensino nesse nível da Educação Básica. Nesse contexto, 
ressaltamos para o momento como conclusão de nossa reflexão, que o 
protagonismo das crianças medeia o desenvolvimento de habilidades 
como: refletir, argumentar, opinar e pesquisar, que caracterizam a partir 
dos pressupostos apontados nos Referenciais Curriculares Nacional da 
Educação Infantil (RCNEI) conteúdos procedimentais a serem apropriados 
pelas crianças ao longo do processo educativo escolar. 

Palavras-Chave: Projeto didático. Currículo. Educação Infantil.

O PROJETO DIDÁTICO E O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil é a base de todo o desenvolvimento e conhecimento a ser 
construído durante o período escolar. Por essa razão não pode acontecer de qualquer 
forma, deve está pautada em princípios educativos que considerem as peculiaridades 
infantis com ênfase em um processo de formação que conceba a criança como ser social 
ativo.

Nesse sentido se faz necessário um currículo que contemple essas peculiaridades 
e o desenvolvimento efetivo de capacidades e conhecimentos para cada faixa etária. Isso 
só será possível se o trabalho estiver voltado para os anseios dos pequenos envolvidos, 
ou seja, a aprendizagem terá significado e importância se tiver por base as necessidades 
e curiosidades das crianças.

12 Pós graduação (Latu Senso) em Educação Infantil, Professora da Creche Donzinha Bezerra, 
Bananeiras - PB.

13 [2]Mestre em Educação, Professora do curso de pedagogia do campus III da UFPB. Coordenadora 
do subprojeto PIBID do curso de Pedagogia Campus III UFPB
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Esse princípio norteou o trabalho com projetos didáticos que vem sendo 
desenvolvido nesse ano de 2014 na Creche Donzinha Bezerra, em Bananeiras/PB. 
No contexto da organização do trabalho pedagógico da referida creche, a proposição 
dos projetos didáticos já vinha sendo realizada desde o ano de 2012, porém, a escolha 
dos temas era realizada pela secretaria de educação do município. Essa escolha, não 
apresentava um critério definido, nem tão pouco considerava a realidade das instituições 
de ensino. Caracterizava-se como uma proposta padrão para todas as escolas. 

O princípio organizacional que caracterizava a proposição de projetos estava 
preso a conceitos fixos de implementação e execução de metas como controle preciso 
de ações educacionais, cuja maior ênfase está na homogeneidade dessas ações como 
modelo da garantia do fazer pedagógico. 

Esse princípio desvirtua as discussões acerca da organização do currículo por 
projetos de trabalho cuja ênfase está em uma dinâmica pedagógica mais autônoma 
e singular referente aos grupos suas necessidades de aprendizagem e perspectiva 
de ensino. O currículo organizado por projetos de trabalho é pensado a partir dos 
objetivos que se constituem como proposta de formação humana do projeto político e 
pedagógico das escolas. Sobre esse aspecto Oliveira (2010,p.04) ressalta que: 

Para alcançar as metas propostas em seu projeto pedagógico, a 
instituição de Educação Infantil organiza seu currículo. Este, nas 
DCNEIs, é entendido como “as práticas educacionais organizadas em 
torno do conhecimento em meio às relações sociais que se travam 
nos espaços institucionais, e que afetam a construção das identidades 
das crianças”. O currículo busca articular as experiências e os saberes 
das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural, artístico, científico e tecnológico da sociedade por meio de 
práticas planejadas e permanentemente avaliadas que estruturam o 
cotidiano das instituições. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEIs), aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Educação em 2009 (Parecer CNE/CEB nº 20/09 e Resolução 
CNE/CEB nº 05/09) e elaboradas a partir da escuta a educadores, movimentos sociais, 
pesquisadores e professores universitários, destacam a necessidade de estruturação 
e organização das ações educativas com qualidade, e a construção de propostas 
pedagógicas em que as crianças participem ativamente do processo de aprendizagem. 

O documento ainda ressalta que o foco do trabalho, na instituição, é a ampliação 
de conhecimentos e saberes, de modo a promover a igualdade de oportunidades 
educacionais, independente da classe social da criança. E acrescenta que as 
experiências infantis devem possibilitar o encontro de explicações, pela criança, sobre 
os acontecimentos em seu entorno e em si mesmas, desenvolvendo formas de sentir, 
pensar e solucionar problemas. Para isso é necessário a intervenção planejada e sensível 
do professor, que necessita compreender a criança do ponto de vista da própria criança, 
não do adulto.
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 Por se tratar de um termo associado a escolarização, o currículo é expresso no 
DCNEI, como “projeto pedagógico”, referindo-se a orientação do  trabalho com crianças 
na Educação Infantil, mas com o mesmo significado: plano orientador das ações da 
instituição, onde se define metas para o desenvolvimento efetivo das crianças. Com o 
intuito de orientar as instituições, as Diretrizes apontam três princípios norteadores: 
éticos, políticos e estéticos. Assim, as instituições devem valorizar a autonomia, a 
responsabilidade, a solidariedade, enquanto garantem direitos de cidadania e respeito 
a ordem democrática, valorizando a sensibilidade, a criatividade a ludicidade e a 
diversidade infantis.

Para o exercício de um bom trabalho, a formação docente é essencial. Durante 
as formações, o professor tem a oportunidade de rever seu trabalho e repensar 
sua prática pedagógica. Nesse momento de conflito entre a prática corriqueira e as 
diversas práticas conhecidas nessas formações, surge a necessidade de uma prática 
condizente com o momento histórico do professor. Dessa forma, a formação realizada 
na Creche tornou-se um elemento propulsor para repensar o currículo da mesma, para 
o replanejamento do trabalho, como também para o encaminhamento e a realização 
dos projetos didáticos.

Nesse sentido, o replanejamento do trabalho pedagógico da Creche Dozinha 
Bezerra foi constituído como parte integrante das ações propostas pelo subprojeto: 
“Iniciação a docência dos alunos do curso de Pedagogia para atuarem na Educação 
Básica: Consolidando saberes e articulando experiências”, vinculado ao Programa 
de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), cujas ações envolvem a reconstrução do 
projeto político curricular da instituição campo de estágio, no contexto específico da 
Educação Infantil, a organização do currículo por projetos didáticos.

Assim, o processo de construção da proposta curricular da creche Donzinha 
Bezerra vem acontecendo gradativamente e teve como ação inicial a reorganização 
do trabalho pedagógico por meio dos projetos didáticos que passam a ser construídos 
a partir das ações planejadas dos docentes referentes a percepção dos interesses e 
curiosidades dos discentes. Nesse processo, as crianças passam a ser concebidas como 
protagonistas de seu processo de desenvolvimento pessoal, social, afetivo e cognitivo.

Nossa reflexão a seguir registra a importância do trabalho com projetos, e 
da construção de um currículo específico para a instituição a partir da análise do 
desenvolvimento de dois projetos didáticos com o grupo de crianças na faixa etária 
de cinco e seis anos de idade. Essa reflexão trás como ênfase o protagonismo das 
crianças como elemento fundamental para o desenvolvimento de ações educativas 
mais significativas no cotidiano escolar.

OS PROJETOS DIDÁTICOS E O PROTAGONISMO DOS ESTUDANTES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

O trabalho com projetos didáticos tem sido considerado como uma proposição de 
organização do currículo escolar que objetiva a articulação entre propósitos didáticos e 
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propósitos sociais integradores, envolvendo uma formação humana mais global. Essa 
articulação envolve a concepção de um aprendizado significativo no qual as crianças 
tornam-se parceiras do professor, e vice-versa. Um processo educativo constituído 
por relações de ensino e aprendizagem complexas, cujo papel do professor muda de 
detentor e transmissor de conhecimento, para o exercício de tornar-se mediador.

No RCNEI (BRASIL, 1998), a orientação quanto a postura do professor registra 
que esse profissional deve tornar-se um aprendiz, refletir sobre sua prática, debater 
com colegas, dialogar com a família e a comunidade, buscar informações. Essa postura 
é necessária para que ele consiga intervir no processo de desenvolvimento da criança, 
instigando-a a buscar as soluções para suas questões problemas, fazendo-as ampliar 
seus conhecimentos por meio de seus próprios questionamentos sobre as coisas que 
compõe o mundo. Para Hernandez (1999, p.49) o trabalho por projetos “não deve ser 
visto como uma opção meramente metodológica, mas como uma maneira de repensar 
a escola”. 

O exercício de nossa reflexão acerca dessas relações no contexto da Creche 
Donzinha Bezerra tem como referência dois projetos didáticos que foram desenvolvidos 
com a turma de Pré II, intitulados: “Brinquedos e Brincadeiras” e “Monstros e Fadas”. 
O primeiro foi escolhido pelos estudantes a partir opções temáticas sugestionadas pela 
professora a partir da percepção dos interesses das crianças. O segundo projeto teve 
o tema sugestionado pela turma. O projeto Monstros e Fadas surgiu do interesse das 
próprias crianças por seres fantásticos presentes nas histórias contadas por nós como 
parte da rotina e nos desenhos animados preferidos. 

Um elemento estruturador para a organização do nosso trabalho pedagógico 
com projetos foi a implementação de uma rotina cuja participação das crianças é um 
dos elementos de sua constituição. Entre seus constituintes nossa rotina mantém 
a organização das rodas de conversa. A roda de conversa é uma das atividades 
permanentes da rotina. É o momento do planejamento do dia, das discussões acerca 
dos projetos, bem como o espaço de trocas e resoluções de conflitos. Vejamos abaixo a 
imagem de uma roda de conversa que proporciona a construção de um registro escrito, 
no qual exercemos o papel de escriba da formulação das crianças entorno da escolha 
do nome do projeto. 

Roda de conversa (arquivo da autora)
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O tempo de execução dos projetos foi diferenciado. Não há como estabelecermos 
antecipadamente o término do trabalho. A finalização do trabalho envolve a percepção 
do professor quanto ao processo de investigação que será estabelecido em consonância 
com as curiosidades das crianças. No Projeto Brinquedos e Brincadeiras, foi realizado 
no período de 22 de abril a 23 de maio. Um mês de trabalho entre a escolha do tema 
e a elaboração da culminância. Os objetivos de formação estabelecidos envolveram o  
desenvolvimento social e cultural da criança, objetivando o resgate de brincadeiras, 
o desenvolvimento do senso crítico, a socialização e a aceitação de regras, e o 
desenvolvimento cognitivo de forma lúdica e prazerosa. 

O desenvolvimento desse projeto caracterizou-se como o momento de construção 
de ações pedagógicas mais mediadoras no contexto da creche.  A princípio a participação 
das crianças nas discussões do tema ao que se referia a elaboração de questionamentos, 
a sugestão de ações quando questionadas, bem como ao planejamento das sequências 
de atividades era muito tímida. Havia uma necessidade de adaptação do grupo com a 
nova proposição. As crianças estavam aprendendo a argumentar, a apreciar, bem como 
a compreender o sentido da participação nas tomadas de decisões. 

Uma das proposições significativas durante o desenvolvimento do projeto 
“brinquedos e brincadeiras” foi o estudo de alguns quadros do pintor e escultor Ivan 
Cruz. A discussão da temática da brincadeira por meio das representações da obra 
desse artista aproximou as crianças da apreciação, viabilizando a contextualização das 
imagens a partir da relação entre o conhecimento sobre as brincadeiras e brinquedos 
da sua cultura e as expressões registradas nas pinturas. 

O contexto do trabalho com o Projeto Monstros e Fadas foi planejado com maior 
participação das crianças. Esse trabalho foi realizado em um período mais longo 
constando de ações que tiverem início no dia  30 de julho e término no dia 23 de setembro. 
Os objetivos de ensino e aprendizagem estavam relacionados ao desenvolvimento da 
linguagem verbal, a construção de conhecimentos lógicos, físicos e sociais favorecendo 
o processo de descobertas, de levantamentos de hipóteses, de criação, de reinvenção. O 
objetivo geral definido a partir das demandas apresentadas pelas crianças foi discutir 
questões filosóficas presentes no imaginário infantil, através de contos de fadas e mitos 
folclóricos, refletindo, discutindo e argumentando sobre conceitos como belo e feio, 
relações entre o bem e o mal, e as questões de gênero presentes em nossa sociedade. A 
imagem abaixo registra o quadro produzido pelo grupo durante o projeto “Monstros e 
Fadas”.
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Construção do quadro:

“o que sabemos e o que queremos saber”
(arquivo da autora)

Quadro “pronto” (arquivo da autora) 

                   
Os dois projetos abordaram a maioria dos eixos de conhecimento de mundo, 

senão todos, sempre interligando saberes. As leituras feitas no período de cada projeto 
relacionavam-se ao tema, ampliando conhecimentos e vocabulário, assim como todo 
o trabalho de linguagem. As crianças leram, antes de saber ler convencionalmente, 
escreveram de acordo com suas hipóteses sobre a língua, produziram diferentes textos 
para fins definidos (convite, listas), foram autores de textos e ilustrações de livros: 
‘O Viuvinho’ e ‘Os cavaleiros e os Monstros’. Dessa forma, puderam pensar sobre o 
sistema de escrita, analisar letras, palavras e sons, evoluir em suas hipóteses de leitura 
e de escrita, além de fazer descobertas específicas sobre os dois temas. 

 Ao escolher os temas dos projetos, as crianças têm a oportunidade de decidir 
pelo que interessa a elas. Isso faz com que elas compreendam sobre o direito de 
decisão na sala de aula, que as decisões são ações, que não se limitam apenas ao fazer 
da professora, ou dos outros adultos. Essa mediação permite que a criança se sinta 
importante e parte integrante da comunidade escolar. 

O exercício do diálogo frente a organização do conteúdo a ser estudado é um 
dos princípios que norteiam a escolha do tema no projeto didático. A palavra surge 
como expressão que modifica a consciência, que destitui o sentido prescritivo do ato 
educativo constituído da ação opressora sobre o que outro deve aprender em detrimento 
do que o outro quer aprender, deseja conhecer. Acerca da prescrição e sua relação com 
a formação da consciência Freire (2005,p.36) infere que: 

Toda prescrição é a imposição da opção de uma consciência a outra. 
Daí, o sentido alienador das prescrições que transformam a consciência 
recebedora no que vimos chamando de consciência “hospedeira” da 
consciência opressora.
 

No sentido mais amplo das relações de opressão que se constituem na escola, a 
ação “bancária” que compreende o ato de ensinar como um conjunto de informação a 
ser depositada por meio do que intitulamos de conteúdo programático, não se institui 
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apenas no momento da aula, mas em todo processo de planejamento e organização do 
trabalho pedagógico quando este é feito para o outro e não com o outro. 

Quando a escola nega ao estudante o direito de se pensar como protagonista 
do processo de ensino, o torna alheio a seu processo de aprendizagem. Alienando-o 
do verdadeiro sentido do ato de aprender que seria a busca e a reflexão acerca do 
conhecimento. 

Consideramos que um dos momentos que revela essa relação dialógica no 
contexto pedagógico proposto no nosso trabalho com projetos didáticos é a construção 
dos quadros: ‘O que sabemos’ e ‘O que queremos saber’. Esse é um momento no qual as 
crianças definem seus anseios em relação ao tema e orientam o trabalho do professor, 
que a partir deste quadro planeja as ações a serem desenvolvidas no projeto. A listagem 
organizada a partir do que é revelado pelas crianças como as curiosidades acerca do 
tema delineia o que Hernandez (1998) denomina de índice, um roteiro inicial que 
caracteriza os elementos para a organização do trabalho.   

Na constituição dessa organização as crianças vão decidindo com a professora 
sobre as atividades e participam de forma ativa das decisões acerca do “produto 
final” que nem sempre é escolhido previamente logo que é estabelecido o roteiro de 
investigação do tema, mas no decorrer do processo. No caso específico do projeto 
Monstros e Fadas o grupo decidiu produzir dois livros de contos, visto que, no processo 
de desenvolvimento do trabalho foram realizadas atividades diversificadas de reconto e 
produção textual coletiva. O grupo produziu os livros coletivos intitulados O Viuvinho e 
Os cavaleiros e os monstros. Para finalização do trabalho fizemos um baile de máscaras 
que contou com a participação de toda a escola.

O protagonismo das crianças não termina com a definição dos índices, durante 
todo o processo o professor faz o acompanhamento dos índices com elas, para decidir 
por alguma mudança que possa ou seja necessária  acontecer.

Afirma-se, então que “os projetos criam estratégias significativas de apropriação 
dos conhecimentos que podem ser continuamente replanejadas e reorganizadas, 
produzindo novos e inusitados conhecimentos”. (Barbosa e Horn,2008, p. 63).

 Como dito anteriormente, esse trabalho não seria possível sem a mudança de 
visão do professor, que passa a trabalhar como mediador das descobertas infantis, que 
dá voz e permite uma ação autônoma da criança na sala de aula. Com esse perfil, o 
professor torna-se atento aos interesses das crianças, a suas falas e ações, facilitando 
essa mediação. 

Isso implica dizer que as crianças não aprendem meros conteúdos expostos 
e escolhidos pelo professor, mas que com o projeto didático a criança participa 
ativamente do início ao fim do processo de trabalho, aprendendo a pesquisar, a buscar 
informações, a opinar, a argumentar, a duvidar, a pensar, a decidir, e, sobretudo a ser 
um sujeito ativo, também responsável por sua aprendizagem. Esse princípio teórico 
e metodológico de se pensar o currículo possibilita a formação de uma criança mais 
autônoma, crítica e partícipe das decisões do processo junto ao professor. Elementos 
que redefinem o sentido de conteúdo programático na organização do currículo.
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 A definição desses conteúdos abrange a busca de uma aprendizagem ampla 
de conceitos, procedimentos e atitudes. Zabala (1998) divide os conteúdos em 
factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Na Educação Infantil os trabalhos 
com projetos pedagógicos permite uma mediação mais ampla da construção de 
procedimentos e atitudes que possibilitam o desenvolvimento de capacidades motoras, 
afetivas, da relação interpessoal e inserção social. Quando as crianças participam de 
situações que desenvolvem as capacidades de refletir, argumentar, opinar e pesquisar 
estão  imersas em um processo de mediação que favorece a construção de conceitos.

 Assim, a organização do currículo por projetos didáticos favorece o 
desenvolvimento integral da criança, ressignificando a prática pedagógica no sentido de 
acrescentar a dinâmica do seu desenvolvimento o protagonismo dos educandos como 
elemento decisivo dessa ressignificação. A proposição de escolha do tema, a decisão 
coletiva dessa escolha, implica em um julgamento que envolve certas definições acerca 
do sentido que os sujeitos vão atribuindo a aprendizagem e ao conhecimento no seu 
contexto formativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de iniciar um trabalho com projetos didáticos fica impossível trabalhar 
de outra forma que não essa. A expressão de satisfação das crianças diante do produto 
final e de todo um processo de aprendizagem significativa, no qual elas participaram 
ativamente, nos incentiva a continuar desafiando-as a descobrir sempre mais, a trilhar 
novos caminhos, a desvendar novos mistérios, a ultrapassar seus limites.

Compreendemos que o sentido de participação nesse contexto está além do 
direito a voz, mas configura-se pela relação entre ação-reflexão-ação, que promove uma 
percepção mais ampla do mundo e viabiliza uma construção acerca da responsabilidade 
social em decidir e opinar. No caso específico da educação infantil, essa relação se 
dá no âmbito do desenvolvimento dessas noções de participação como exercício da 
cidadania. Formar o cidadão éacim ade tudo, formar o humano. 

 A partir do exposto, pode-se afirmar que o trabalho com projetos didáticos 
na Educação Infantil é de suma importância para a implementação de um Currículo 
voltado para a realidade e as peculiaridades de uma determinada comunidade escolar.
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CONTRIBUIÇÃO DOS PARÂMETROS CURRICULARES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: RESSIGNIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DOS 

SUJEITOS CAMPESINOS

Ana Iris Neves do Nascimento¹
Ana Cláudia da Silva Rodrigues²

RESUMO

O objetivo desse trabalho é identificar como os parâmetros curriculares 
da educação infantil trabalham com a valorização da identidade dos 
sujeitos campesinos na educação infantil. A pesquisa em questão tem 
cunho descritivo, considerado como instrumento de coleta de dados, os 
referenciais curriculares para educação infantil (1998). Destacamos o quanto 
é importância para o professor da educação infantil, ter conhecimento e se 
basear nos parâmetros, enquanto sujeito em formação para melhorar sua 
pratica pedagógica. Que embora não se tenha um direcionamento concreto 
para a educação do campo, os temas abordados nesse documento podem e 
devem ser trabalhados com os sujeitos do campo de forma contextualizada 
dando ênfase a seu contexto social valorizando suas identidades.

Palavras-Chaves: Educação infantil. Identidade. Recnei.
 

INTRODUÇÃO

O referencial curricular para educação infantil é um documento de subsídio para 
as práticas pedagogias dos professores dessa modalidade de ensino, no entanto não 
á uma obrigatoriedade para a utilização desse material, tendo em vista que o mesmo 
serve como um parâmetro no planejamento dos conteúdos a serem ministros pelos 
docentes em sala de aula.

Esse material didático está dividido em três volumes, no primeiro ele trás uma 
introdução do contexto da criança em sua essência, e do professor em quanto mediador 
do conhecimento. O segundo enfatiza a formação social e pessoal do sujeito enquanto 
ser crítico diante da sua realidade e da sua relação com o outro. E o terceiro remente-
se ao conhecimento de mundo que a criança constrói em suas vivências em sociedade, 
isso seja na escola, no seio familiar ou em brincadeiras, dentro do seu contexto cultural. 

Segundo o Ministério da Educação, MEC, 1998:

Ele pode contribuir para o planejamento, desenvolvimento e 
avaliação de práticas educativas que devem considerar a pluralidade e 
diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e cultural das crianças 
brasileiras, favorecendo a construção de propostas educativas que 
respondam Às demandas das crianças e seus familiares nas diferentes 
regiões do país. (p.63)
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De acordo com os documentos do Ministério da Educação, 1998, esse referencial 
ira propor ao docente uma concepção acerca de práticas educativas, que venha valorizar 
o sujeito na construção do conhecimento de forma critica, nesse caso as crianças de 0 á 
6 anos de idade, ou seja aquelas que estão na educação infantil, creches e pré-escolas.

O ensino na educação infantil vai muito além de uma prática para, Andrade 
(2010): 

O cuidado na educação infantil significa compreender como ajudar o 
outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar 
e ajudar a desenvolver capacidades. É um ato em relação ao outro 
e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em 
procedimentos específicos. Exige conhecimentos específicos, 
habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. 
(p.02)

A educação infantil é o berço, são os primeiros passos da criança no ambiente de 
aprendizagem escolar. De acordo com Andrade, 2010, “essa formação do cuidar, ver 
no outro, se mesmo, se reconhecendo no outro pelas semelhanças e diferenças” (p.02), 
contribui de formar direta no desenvolvimento da criança em quanto ser emancipado. 

Diante desse contexto nos propomos a identificar como os parâmetros curriculares 
da educação infantil trabalham com a valorização da identidade dos sujeitos campesinos 
na educação infantil.

Escolhemos esse tema, “Contribuição dos parâmetros curriculares na educação 
infantil: ressignificação da identidade dos sujeitos campesinos” por ser um dos eixos 
da nossa pesquisa do Programa institucional de bolsas de iniciação científica (Pibic), 
que está em desenvolvimento desde agosto de dois mil e quatorze, o qual tem como 
titulo, “identificando nas histórias de vida as ações pedagógicas que contribuem para a 
formação da identidade e do reconhecimento dos educandos das escolas do campo do 
município de Bananeiras”.

Nossa pesquisa tem cunho descritivo, tendo em vista as indagações feitas, a partir 
da leitura dos instrumentos de coleta de todos, tais como, os referenciais curriculares 
para educação infantil (1998), o livro identidade e luta de classes de Ademar Bogo 
(2010), os anexos do livro educação do campo, organizado por Edgar Jorge Kolling, 
Paulo Ricardo Cerioli, Roseli Salete Caldart (2002), o artigo, síntese dos parâmetros 
curriculares para educação infantil, de Mariza Andrade de 2010 e as pesquisas no site 
do MEC (2014). 

Para Caldart (2002), ser um educador do campo, principalmente da educação 
infantil é antes de tudo ser um educador do povo brasileiro que vive no campo, com 
suas diferentes identidades. Diante dessa afirmação a autora elenca dez passos para 
que um educador do campo, seja de fato um mediador do conhecimento.

Reconhecer a existência do campo, ver sua realidade histórica, ver seus sujeitos.
Ver a educação como ação para o desenvolvimento humano e a formação de 

sujeitos.
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Compreender e trabalhar as grandes matrizes da formação dos sujeitos do campo.
Participar das lutas do povo brasileiro do campo.
Lutar por politicas publicas que afirmem o direito do povo do campo á educação.
Provocar o debate sobre educação entre os diversos sujeitos do campo.
Aprender e ajudar no cultivo da pedagogia do cuidado com a terra.
Aprender dos movimentos sociais que formam os novos sujeitos sociais do campo.
Ocupar-se da escola do campo como um lugar de formação dos sujeitos do campo.
Deixa-se educar pelos sujeitos do campo e pelo processo de sua formação.(p.129)
Diante do que coloca a autora, o educador do campo não deve ser mais um 

transmissor de conteúdos, e sim, um mediador do conhecimento contextualizado, 
valorizando a identidade, a cultura, o contexto social em que esse sujeito esta inserido, 
pro tanto devemos ter um olhar mais críticos para as politicas publicas que regem essa 
modalidade de ensino, tendo em vista que com a educação infantil não é diferente. Não 
devemos tratar a criança com um ser que não sabe, pois ela em sua relação com o outra 
já tem um conhecimento prévio das coisas do mundo enquanto saberes, e que também 
deve ser levado em consideração pelos professores como mediador do conhecimento.

Para Bogo (2010): 

A identidade por sua vez, manifestasse pela unicidade entre natureza 
e cultura em oposição a outra identidade. A existência física e 
reconhecida por certas características próprias de cada ser forjadas 
pelo movimento da matéria e, no caso dos seres humanos, pela 
capacidade de ação e imaginação. (p.36)

Como afirma Bogo (2010), á identidade do sujeito esta ligada a sua cultura, a 
natureza, ao movimento que o sujeito faz para criticar sua realidade se colocando como 
ser politico, visando melhores condições de vida, isso seja na relação com o outro ou com 
o ambiente em sua volta. E para o sujeito do campo essa identidade está inteiramente 
relacionada com suas vivencias com a terra, para a criança em formação é essencial que 
aprenda a valorizar sua cultura, sua identidade campesina, para poder questionar a se 
e ao mundo, enquanto ser emancipado.

Os Referenciais Curriculares da Educação infantil (RECNEI), segundo o MEC 
(1998), trás na formação pessoal e social, eixos de trabalho como: Identidade e 
autonomia, descrevendo o que a criança deve saber para reconhecer suas limitações, 
conquistas, diferenças, semelhanças para com o outro e o que é estável e circunstancial 
no desenvolvimento da sua identidade para conquistar a autonomia.

Em relação ou conhecimento de mundo o MEC (1998), enfatiza eixos como: 
Movimento expressividade, equilíbrio e coordenação; Música, o fazer musical e 
variada apreciação musical; Artes visuais, o fazer artístico e apreciação em artes 
visuais; Linguagem oral e escrita, falar e escutar; a escrita, a leitura em um ambiente 
alfabetizador; Natureza e sociedade, a organização dos grupos e seu modo de ser, viver 
e trabalhar; os lugares e suas paisagens, objetos e processos de transformação, os 
seres vivos, os fenômenos da natureza; Matemática, números e sistema de numeração, 
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contagem, notação e escrito, numéricas, operações, grandezas e medidas, espaço e 
forma.

Esses eixos de trabalho propõem ao educador trabalhar com as crianças de 0 
á 6 anos de forma clara e objetiva, dando ênfase ao contexto social vivenciado por 
eles, desse modo o aprendizado contextualizado tem mais significado. Mesmo que os 
conteúdos não sejam especificamente destinados aos campesinos, todas temáticas 
trazidas pelos referenciais curriculares para educação infantil, podem e devem ser 
trabalhadas no campo, cabe ou professor conhecedor desse documento propor a esses 
sujeitos uma formação emancipatória dando aporte as suas identidades campesinas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em considerações os pontos destacados nesse trabalho, podemos afirma 
que os parâmetros curriculares da educação infantil tem uma teorização que leva 
em consideração, a formação do sujeito emancipado. Entretanto, percebemos que o 
mesmo não tem um direcionamento concreto para o desenvolvimento de atividade na 
educação infantil do campo. Porém, se os professores conhecedores desse documento 
se utilizarem, de suas referencias como base para o desenvolvimento de suas práticas 
pedagógicas de forma contextualizada, valorizando o sujeito em sua essência e 
propondo-lhes um aprendizado significativo, tendo em vista que os referencias se 
tornaram importante e extremante relevantes para formação da identidade do homem 
campesino. Iram além de mediar conhecimento, fortalecer a formação do ser critico. 
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar um dos aspectos da prática 
docente que é o planejamento pedagógico. Mais especificamente, trata de 
verificar como um grupo de professores das redes públicas e particulares 
planejam suas atividades desenvolvidas em sala de aula, além de ressaltar 
a importância do planejamento na organização do trabalho pedagógico do 
professor. É o planejamento pedagógico que possibilita o professor, uma 
organização metodológica do conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula, 
baseado na necessidade e no conhecimento de mundo dos alunos, que 
por sua vez são os principais interessados e possivelmente os principais 
beneficiados com o sucesso nesse tipo de organização metodológica que visa 
o crescimento do homem dentro da sociedade. O planejamento é utilizado 
para organizar a ação educativa uma vez que permite questionamentos 
do tipo de cidadão que se pretende formar, deixando, assim, de ser um 
simples regulador para se tornar ato político-social. Esses resultados serão 
fundamentados com base nos estudos de: Vasconcellos (1995), Veiga 
(1991), Silva (1990) e Libâneo (1994). Pesquisa indutiva realizada com 
cinco professores que lecionam na rede pública e particular dos municípios 
de Cacimba de Dentro/PB, Pirpirituba/PB e Solânea/PB, utilizando como 
instrumento a entrevista semiestruturada. Como resultados parciais deste 
estudo, destaca-se a importância da metodologia do planejamento escolar 
enquadra-se no cenário da educação como uma tarefa docente que inclui 
tanto a previsão das atividades didáticas em termos da sua organização 
e coordenação em face dos objetivos propostos; quanto a sua previsão e 
adequação no decorrer do processo de ensino.

Palavras-Chave: Planejamento. Prática docente. Ato político-social.
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INTRODUÇÃO

Este artigo vem tratar as diferentes práticas metodológicas desenvolvidas pelos 
docentes que lecionam tanto na escola pública quanto na particular. A ação de planejar 
ultrapassa o planejamento propriamente dito, pois implica nas relações de poder que se 
estabelecem entre uma correlação com a instituição escolar. O planejamento ao mesmo 
tempo reflete e interfere nas relações que há com os membros da escola. Entretanto, 
diante das dificuldades encontradas na escola pública e na particular, partindo desses 
pressupostos na abordagem de nosso tema, levando em consideração todo um processo 
de formação dos docentes.  Para isto questionamo-nos: será que existe uma diferença 
entre o planejamento realizado por docentes para a escola pública e para a particular?     

O ato de planejar é uma forma de organizar as ações, é um processo contínuo 
tendo uma visão futura. É importante o profissional ter esse conhecimento, portanto é 
através dele que irá realizar as intervenções nessas diferentes realidades, levando em 
consideração todo contexto que estão inseridos.

No intuito de observarmos se realmente os educadores leva em consideração 
todo contexto social dos educandos, iremos analisar, nessas diferentes realidades, o 
planejamento de professores que lecionam em escolas públicas e particulares.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Planejar o conteúdo a ser aplicado durante o ano letivo é uma tarefa que envolve 
tanto professores quanto diretores e coordenadores pedagógicos, enfim, toda massa de 
profissionais voltados para a área da educação pertencentes à escola. O planejamento 
escolar é o planejamento global da instituição escolar, que envolve o processo de refletir 
e decidir sobre a estrutura, organização, funcionamento e as propostas pedagógicas. 
Segundo Libânio (1994, p. 221), “Planejamento escolar é um processo de racionalização, 
organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade e a problemática 
do contexto social.

Apesar de se admitir que a dinâmica do contexto e do cotidiano escolares 
nem sempre permitem o acompanhamento rígido e inflexível do planejamento, tal 
ação, indiscutivelmente, organiza e sistematiza o trabalho pedagógico, evitando a 
improvisação. 

É muito importante que em seu planejamento, o professor tenha essa visão 
de um pesquisador, para enriquecer seus conhecimentos e fazer uso da mediação, 
tornando-se um desafio permanente no seu dia a dia, dessa maneira podendo torna 
uma aprendizagem mais significativa. Vejamos:

A prática cotidiana do professor é um desafio permanente que resiste 
a formulas, modelos, soluções externas, e um convite para um ensino 
criativo, experimental e para uma pesquisa na ação. Na elaboração de 
uma teoria da prática de ensino, registre-se a importância do professor 
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que pesquisa a realidade escolar com uma perspectiva critica (Silva, 
1990, p.67,68). 

Essa mediação, citada anteriormente, é fundamental na práxis educativa do 
professor que possibilitará uma mudança e uma interação professor-aluno para que 
ocorra de fato uma aprendizagem significativa. Para que a ação de projetar tenha 
sentido é preciso que o educador, segundo Vasconcellos:

Planejar implica, pois, acreditar na possibilidade de mudança e na 
necessidade da mediação teórico-metodológica. Para que a ação de 
projetar seja carregada de sentido, é preciso, então, que o educador: 
1. Acredite na possibilidade de mudança da realidade; 2. Compreenda 
o planejamento como uma mediação necessária para esta mudança 
(Vasconcellos, 1995, p.26).

Ao se planejar algo, ou projetar, parte-se do intuito de que seja efetuado e que haja 
contribuições entre os professores com a comunicação visando à integração curricular; 
a não desperdiçar as oportunidades que aparece em meio ao que não foi planejado para 
enriquecer o seu desempenho em sala de aula. O professor não precisa necessariamente 
seguir a risca seu planejamento sistemático. De acordo com Vasconcellos: 

Se queremos efetivamente atingí-lo, temos que aproveitar da melhor  
forma o espaço-tempo de sala de aula. Um bom planejamento 
certamente tem repercussão na disciplina, uma vez que as necessidades 
dos alunos estão sendo levadas em conta e o professor tem maior 
convicção daquilo que está propondo (Vasconcellos, 1995, p.35).

O planejamento educacional torna-se crucial no sentido de atingir os verdadeiros 
propósitos da educação do cidadão, primeiramente, o planejamento busca direcionar 
a educação considerando o contexto regional, local e comunitário que o indivíduo está 
inserido. O planejamento curricular visa, sobretudo, a ser funcional, promovendo não 
só a aprendizagem do conteúdo, mas também promovendo condições favoráveis à 
aplicação e integração desses conhecimentos. 

Sendo assim, o planejamento não assegura por si só o andamento do processo 
de ensino, é preciso que haja planos ligados à prática escolar, desde que sejam sempre 
revistos e refletidos para que a prática docente tenha mais eficácia e enriqueça as 
situações concretas de ensino. 

Adentrando no conceito de planejamento e da importância dessa metodologia. 
Vejamos:

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento 
de formulários para controle administrativo, é, antes, a atividade 
consciente da previsão das ações político – pedagógicas, e tendo 
como referência permanente às situações didáticas concretas (isto é, 
a problemática social, econômica, política e cultural) que envolve a 
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escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade, que integram 
o processo de ensino (Libâneo, 1994, p. 222).

Toda a comunidade escolar necessita integrar-se visando resultados positivos 
no ensino aprendizagem do aluno, sendo que um aliado importante nessa integração 
é o planejamento, pois é através dele que prevemos ações docentes voltadas para a 
problemática social, econômica, política e cultural que envolve toda a escola e, por 
consequência dessa integração, conseguimos alcançar resultados positivos quanto 
à educação do corpo discente.  Sendo assim, o bom planejamento seria aquele que 
melhor adapta-se à realidade, sócio cultural em que o aluno está inserido.

A metodologia do planejamento escolar enquadra-se no cenário da educação 
como uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em 
termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos; quanto a 
sua previsão e adequação no decorrer do processo de ensino. O professor ao realizar seu 
planejamento de ensino, segue uma linha de raciocínio, em que tem a real consciência 
do que ensinar e quais objetivos se espera atingir. Sendo que sua ação docente vai 
ganhando eficácia na medida em que vai acumulando e enriquecendo experiência ao 
lidar com situações concretas de ensino.

E o profissional precisa estar preparado, também para momentos em que o seu 
planejamento necessite ser modificado sem que com isso o planejamento perca a sua 
essência, observando também que planejar não significa alienar-se da realidade dando 
assim autonomia para que o mesmo adapte o seu planejamento a cada realidade de 
sala de aula.

Sob essa linha de raciocínio que Libâneo adota ao definir a importância do 
planejamento, fica evidente uma preocupação em integrar a coordenação da ação 
docente à problemática do contexto social em que o seu público alvo está inserido, 
visando, sobretudo com essa integração, um maior rendimento escolar, pois facilitará 
e muito aos alunos, verem conteúdos que falem sobre a realidade que eles vivenciam 
em seu dia -a –dia. É importante salientar que o planejamento sirva para o professor e 
os alunos, que ele seja útil e funcional a quer se destina objetivamente.

METODOLOGIA

Iniciamos com a escolha do tema, que tem por base a análise do planejamento 
do docente nas distintas realidades das escolas públicas e particulares, teremos por 
base os estudos de: Vasconcellos 1995, Silva 1990, Veiga 1991 e Libâneo 1994. Também 
empregamos à pesquisa bibliográfica, artigos e sites da internet.

Pesquisa realizada nos municípios de Cacimba de Dentro/PB, Pirpirituba/PB e 
Solânea/PB, com cinco professores que lecionam nas redes públicas e particulares. Se 
dará através de uma entrevista semiestruturada, que contará com quatorze perguntas. 
Concluiremos nossa investigação com a análise dos respectivos resultados extraídos da 
entrevista com os docentes.
ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS DADOS
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A Pesquisa realizada junto a um grupo de professores das redes públicas e 
particulares, sobre suas práticas metodológicas, ou seja, como eles as planejavam nas 
diferentes instituições. Foi o ponto chave para que nos interessássemos, na referida 
pesquisa, tentando assim desvendar os mecanismos de elaboração do planejamento 
pedagógico, partindo da etapa de verificar se os professores planejam coletivamente 
ou individualmente, se discutem, se estudam e se refletem a própria prática; como se 
preparam e em que se apoiam, deste modo, buscamos compreender como ocorre o 
planejamento escolar.

Partirmos então, de uma entrevista individual onde cada professor (a) teve a 
liberdade de expressar seus conhecimentos de vida, enquanto docente. Perguntamos 
aos referidos professores como eles planejam e se há um planejamento pedagógico 
nas escolas onde lecionam e se as escolas dedicam tempo para o mesmo; dos 
cinco professores, quatro responderam que há um tempo/momento dedicado ao 
planejamento, que geralmente se reúnem a cada quinze dias, mantendo a participação 
ativa. 

É importante esse planejamento coletivo, esse diálogo, essa troca de experiências, 
e como ressalta Vasconcellos (1995): “A questão que se coloca é superar o planejamento 
espontâneo, em direção ao consciente, fazer um plano bem elaborado para que, de fato, 
as atividades em aula propiciem o máximo aproveitamento”. Esse é o ponto importante, 
construir esse projeto bem elaborado para que possa resultar em uma aprendizagem 
significativa.

A segunda questão se referia a diferença no planejamento para cada escola 
(particular e pública) e se ambas dão autonomia para seus métodos pedagógicos; - 
enquanto na diferenciação do seu planejamento, há realmente diferença entre as duas 
escolas, pelo fato de que na particular tem que ser seguido todo material fornecido pela 
instituição; e na pública tem que seguir os parâmetros que o governo institucionaliza. 
Lembrando que o professor tem a autonomia de fazer modificações no decorrer 
processo.

A partir desses primeiros questionamentos, voltamos a ressaltar a importância 
desse ato de planejar que deveria numa perspectiva humana valorizar o homem como 
um ser em transformação, esse fator essencial na educação. Em uma entrevista, a 
uma determinada revista, Vasconcellos, é questionado se é possível realizar um 
processo de ensino e aprendizagem sem planejar? Imediatamente responde: 

“É impossível porque o planejamento é uma coisa inerente ao ser 
humano. Então, sempre temos algum plano, mesmo que não esteja 
sistematizado por escrito. Agora, quando falamos em processo de 
ensino e aprendizagem, estamos falando de algo muito sério, que 
precisa ser planejado, com qualidade e intencionalidade. Planejar é 
antecipar ações para atingir certos objetivos, que vêm de necessidades 
criadas por uma determinada realidade, e, sobretudo, agir de acordo 
com essas ideias antecipadas”. (VASCONCELOS, 2009)
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Logo em seguida perguntamos as vantagens e as dificuldades que os professores 
encontram em ambas as escolas; nas vantagens de rede pública, os professores sentiram 
dificuldades em expor o conhecimento; e as dificuldades que eles encontram na escola 
pública foram: - alunos desinteressados; não existe acompanhamento dos pais na 
aprendizagem dos filhos e não tem recursos para ministrar as aulas. 

É notória a dificuldade dos educadores em responder essa questão, não sabem ou 
não conseguem identificar as vantagens das escolas públicas, mas expressa a necessidade 
do alunado, o carinho que tem por eles, e sabem as dificuldades enfrentadas por muitos, 
e consequentemente estimulam a querer lecionar nessas instituições, que lhe dão total 
liberdade de criar e recriar sua metodologia, fazendo dos professores autônomos, não 
completamente, mas no administrar da aula, mesmo sem ter recursos.

Agora citaremos as vantagens da escola particular, que foram ditas pelos 
professores entrevistados: - a participação dos alunos na sala aula, a participação 
dos pais e do corpo docente no ensino e salas menos numerosas. As dificuldades 
mencionadas na escola particular: - Muitas regras a serem seguidas, restrições no 
desenvolvimento do seu plano de aula e a cobrança por parte dos pais, que, segundo 
uma professora entrevistada afirma: “acha que por está pagando (os pais) pensa que 
temos que resolver tudo”. 

Ao indagarmos sobre as vantagens, os professores afirmaram: - a participação 
dos alunos nas aulas, dos pais que com frequência procuram se informar sobre seus 
filhos; em relação às desvantagens citadas anteriormente pelos professores, nos 
direciona as dificuldades enfrentadas nas instituições particulares, são depositadas 
toda responsabilidade de educação, afinal eles estão pagando para isso, e “educação” 
não apenas no sentido que elas nos trás, mas também, em boas notas mesmo sem 
haver uma aprendizado. Não que necessariamente todo instituição particular faça isso, 
porém, há muitas assim, pouco preocupadas com o ensino, visando apenas o lucro e o 
bem estar dos pais que por sua vez estão investindo para isso.

Para finalizarmos a entrevista, perguntamos: se fosse possível escolher, qual escola 
gostaria de ministrar suas aulas? Na pública ou particular? Dos cinco entrevistados, 
três responderam que preferiam a escola pública, pelo fato que há uma necessidade e 
carência afetiva dos alunos, e a escola possibilita maior autonomia em sala de aula. Os 
professores ainda reforçaram que a prática deles vai além do ensino, buscando assim 
algo a mais que professor e aluno. E é isso que estávamos discutindo anteriormente, os 
professores no decorrer das entrevistas, ressaltaram o tempo todo, as dificuldades da 
escola pública, mas no fim optaram por ela, ou seja, vai muito além do ato de ensinar, 
envolve também sentimentos.

No planejamento de sua aula, o professor deve buscar-se adequar ao meio 
social que está inserido, e as dificuldades existentes na instituição, buscando sempre 
autonomia, mas com base no planejamento construído coletivamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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De fato o planejamento sempre foi uma necessidade básica e necessária. E é 
dentro das unidades escolares que o ato de planejar tem grande importância, pois é 
através do planejamento que o professor se organizar e ministra suas aulas diárias. 
Para que as aulas tenha significado e os professores tenham sucesso no seu trabalho 
é necessário que façam a ação reflexão do trabalho que desenvolve com seus alunos 
tentando buscar a melhora.  Sabemos que o processo de ensino e aprendizagem 
depende de um planejamento baseado na reflexão de suas ações para que possa de fato 
ser considerado contribuinte para o sucesso das ações escolares. 

O planejamento acabou ficando marcado, na representação de alguns educadores, 
por algo impossível, ou seja, que não é possível planejar de uma forma autêntica, 
que não é necessário, porém sabemos a importância de se planejar, e essa entrevista 
demonstrou a preocupação dos professores em planejar suas aulas de acordo com a 
necessidade dos educandos.

É necessário que tenhamos em mente, que o planejamento é um instrumento 
de trabalho do educador, que o ajuda na tarefa tão urgente e essencial de transformar 
a prática, na direção de um ensino mais significativo, crítico, criativo e duradouro, 
como mediação para a construção da cidadania, na perspectiva da autonomia. Que o 
planejamento efetivamente deixe de ser visto como função burocrática, algo formalista 
e autoritária, e seja assumido como forma de resgate do trabalho, de superação da 
alienação.

A escola é considerada um lugar propício para o trabalho com o conhecimento ela 
tem a função de levar os alunos a pensarem, refletirem, compreenderem e mudarem a 
realidade da qual fazem parte, por isso, o planejamento de sala de aula tem relevância na 
prática do professor e do aluno por isso exige muito compromisso associado a algumas 
limitações e possibilidades. É nessa perspectiva que os professores planejam suas aulas, 
utilizando de diferentes metodologias de acordo com as dificuldades encontradas, de 
acordo com a realidade posta, levando em consideração todo esse contexto social das 
diferentes instituições e alunos. 
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RESUMO

Esse estudo é parte das atividades de um grupo de discentes e docentes 
que participaram do projeto de pesquisa intitulado “Formação moral no/
do campo: o trabalho coletivo fundamenta a prática e a conscientização 
de regras básicas a (não)ocorrência da (in)disciplina escolar?”. Com esse 
ensaio, buscou-se refletir como o educador que utiliza a coleção “Girassol: 
Saberes e Fazeres do Campo” pode trabalhar o conceito de solidariedade 
em sala de aula enquanto recurso para formar um educando que defenda 
e/ou pratique a solidariedade, seja para com os seus colegas de turma como 
para com os demais sujeitos com os quais interage em outros ambientes, 
generalizando-a. Assim, com a análise documental de alguns dos livros desta 
coleção nós, do Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento 
Rural (NEMDR), estudamos o tema e começamos a refletir em torno do 
processo de planejamento das ações extensivas a serem desenvolvidas para 
os Educadores do Campo. Analisando a Coleção, compreendemos que o 
uso deste recurso pode possibilitar, tanto indireta como diretamente, 
oportunidades didáticas de educar para a solidariedade, em particular no 
contexto do Campo. Obtivemos então informações essenciais para nortear 
as nossas ações extensivas para 2015, visando continuar formações com 
os profissionais das escolas do campo, no intuito de continuar a refletir e 
propor a partir dos livros da Coleção Girassol o trabalho pedagógico com os 
educandos em que vivenciem o ser solidário.
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INTRODUÇÂO

Com este trabalho, inicialmente, buscamos proporcionar aos estudantes que 
fazem parte do Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural 
(NEMDR) um aprofundamento de temas que permitam embasar o processo de   
planejamento de nossas atividades extensivas com os Educadores do Campo.

A Educação do Campo é uma concepção de educação que valoriza a identidade 
do sujeito campesino, tendo como visão  a ampliação dos conceitos e valores culturais 
para a melhoria de uma sociedade. Refletindo  sobre como os projetos/programas 
estão voltados ao desenvolvimento das pessoas que vivem na zona rural, dando ênfase 
a questão moral do sujeito. 

Para dar início a este trabalho, abordamos o conceito de valores. Segundo o 
dicionário, valor é a “qualidade que faz estimável alguém ou algo; valia. Importância 
de determinada coisa; preço” (FERREIRA, 2001, p.701)

Também vamos abordar o valor da solidariedade na perspectiva pedagógica 
análoga a do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), ou seja, considerando-a 
como um valor essencial à construção do sujeito do campo. Todavia na sociedade de 
hoje talvez o que predomine é a valorização de valores individualistas, como o egoísmo. 
Será isto que embasa o divulgado na mídia, mostrando mais o que você deve ter para si, 
por exemplo, do que o ser solidário, que vai além da intenção/atitude.

Com base nisso, nos propomos a refletir como o educador que utiliza a coleção 
“Girassol: Saberes e Fazeres do Campo” pode trabalhar o conceito de solidariedade em 
sala de aula enquanto recurso para formar um educando que defenda e/ou pratique 
a solidariedade, seja para com os seus colegas de turma como para com os demais 
sujeitos com os quais interage em outros ambientes, generalizando-a.  

Utilizamos como metodologia para embasar este ensaio a análise documental das 
imagens e textos de livros da Coleção Girassol, estudando como poderiam favorecer 
a construção da solidariedade enquanto um dos valores essenciais para a construção 
moral do sujeito do campo. Lembrando que não esperamos encontrar soluções mágicas, 
nem demonstrar resultados sensacionalistas, mas sim, partir de reflexões, que possam 
contribuir para que haja uma prática educativa voltada a subsidiar a construção de 
valores que embasem o ser solidário.

DESENVOLVIMENTO

Como salientado anteriormente, fizemos uma análise documental de alguns dos 
livros da Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo para apontarmos possibilidades 
educativas em que se aborde o conceito de solidariedade em sala de aula. Inicialmente 
vamos partir da imagem-textos presentes no capítulo 1 do livro de Matemática do 5° 
ano, em que tem uma imagem que o professor pode trabalhar a solidariedade na sala 
de aula, conforme ilustração a seguir.
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Ilustração 01: Medidas de comprimento
Fonte: “Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo”, Matemática 5° ano (2012, p.08)

Na ilustração 1 (FIGUEREDO & MIRANDA, 2012) mostra um grupo de pessoas 
reunidas para organizar coletivamente um determinado espaço. O professor pode 
utilizar essa imagem para focar a importância de se trabalhar de forma solidária na 
comunidade em que vivem seus discentes. Atividade esta que pode ser marcada, 
inicialmente, por uma roda de discussão. Podendo respaldar-se em posicionamentos 
como o do MST, considerando que a solidariedade

Deve ser a ação consciente de pessoas da mesma classe na busca de 
alternativas conjuntas para se buscar soluções definitivas e para todos 
[...] Solidariedade é mais do que doar o que se sobra [como fazem 
os incluídos socialmente, colaborando com os excluídos socialmente], 
mas também o que nos pode fazer falta, por entendermos que o ser 
humano tem essa possibilidade de permitir que todos os povos tenham 
o direito de satisfazer suas necessidades, mesmo que isso dependa da 
ajuda e da participação solidária de todos. (BOFF; BETO & BOGO, 
2000 apud Silva 2008, p.46
  

O ser solidário deve ser uma ação consciente em que o sujeito reflita sobre a(s) 
necessidade do(s) outro(s). Como o nosso público alvo continuam a ser os profissionais 
e os discentes das escolas do Campo situadas no Brejo Paraibano, em 2015, pretendemos 
que os mesmos reflitam a importância do trabalho pedagógico deste valor para assim 
auxiliarem no processo de formação de um ser solidário. O que exige a vivencia da 
solidariedade.

Continuando, com a análise do texto e de imagens presentes na Unidade 2 do livro 
de Ciências do 5º ano tem-se um texto intitulado “E a festa foi adiada”, com gravuras, 
no qual se informa a comunidade o adiamento de uma festa assim como o porquê: um 
morador, o senhor Deolindo, está com pneumonia. Como opção pedagógica, em sala de 
aula, o professor pode explorar o que traz (imagem e texto) e ir além, com um trabalho 
didático voltado para entender e embasar o ser solidário, em particular porque a festa 
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foi temporariamente cancelada: pela debilitação da saúde daquele senhor, pois o fato 
da sua presença seria de grande importância naquela respectiva festa. 

Ilustração 02: Saúde
Fonte: “ Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo”, Ciências, 5° ano (2012, p. 130)

 
Na unidade 4 do livro de Língua Portuguesa do 5° ano, na página 80, há o texto 

“Colaborar é importante”, com um conjunto de ilustrações, a partir do qual o professor 
pode trabalhar, novamente, o conceito e o fazer a solidariedade. 

Ilustração 03:Colaborar é importante
Fonte: “Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo”, Língua Portuguesa, 5°ano (2012, p.80)
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A observação e análise da ilustração 3 remete à várias possibilidades de situações 
educativas em que o professor pode abordar a solidariedade. Por exemplo, com a 
imagem de uma criança ajudando um cadeirante o professor pode desenvolver ações 
pedagógicas em que enfoque o respeito ao próximo, a inclusão, essencial para o ser 
solidário. Já a cena da mulher alimentando um animal pode possibilitar ao professor 
debater com os alunos, demonstrando que não devemos ser solidários só com os seres 
humanos visto que os animais também merecem ser tratados como amor e respeito.

      A ilustração 3 também nos traz a imagem de um mutirão em prol de construções 
de casas entre outras ações que vem a despertar o desejo de praticar a solidariedade. 
O educador deve buscar uma pratica educativa, na qual, em sua essência, permite 
oportunidades do aluno construir valores essenciais para com a formação da cidadania. 
Não devendo jamais se prender apenas ao que lhe está sendo mostrado através 
daquelas fotos, mais sim ir além fazendo com que o aluno vivencie, pense e reflita, 
experimentando de forma humanizadora o que fundamenta a solidariedade, mediado 
pelo educador, inclusive fazendo elo com vivências cotidianas que são marcadas por 
uma prática. 

Ilustração 04: Ajuda voluntária
Fonte: “ Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo”, Língua Portuguesa, 5° ano ( 2012,p.89)

 
Observando e analisando a ilustração anterior, a de número 4, do mesmo livro, 

visualizamos um mutirão para ajudar a vítimas de uma enchente. A partir dela podemos 
desenvolver junto aos discentes uma produção textual, considerando também as 
singularidades do contexto em que ocorre o ato educativo. Ao invés da enchente talvez 
o mutirão ocorra em benefício de vítimas da seca que marca o semiárido, por exemplo, 
o que também remeteria a um ambiente no qual se é viável trabalhar com o educando 
o interesse em ajudar o próximo. Analisamos também outra imagem que remete ao 
cotidiano do rural exposta na ilustração 5, a seguir.
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Ilustração 05: Noções de Tempo
Fonte: “Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo”, Matemática 1° ano (2012, p.115

 Com a imagem anterior, a da ilustração 5, da página 115 do livro do 1°ano da 
citada Coleção, aborda-se o conteúdo de “Noções de Tempo, focalizando o cotidiano 
de uma família campesina. Através disso, o educador pode aprofundar na aula a 
importância do trabalho coletivo, partindo de afazeres cotidianos - base para a 
constituição da organicidade essencial para a sustentabilidade dos sujeitos do campo. 
Assim, focalizando ações do dia-a-dia dele e do educando, é possível que se pratique a 
solidariedade. 

Averiguando de forma minuciosa a próxima ilustração, de nº 06, extraída da 
página 93, no capítulo 2 do livro do 5º ano da coleção Girassol, tem-se como foco o 
cuidado dos animais. Examinamos a imagem de um grupo de pessoas preocupadas 
com o resgate de uma Baleia encalhada na praia de Búzios. É notório possibilidades 
de focalizar a preocupação daquelas pessoas em salvar a vida daquele animal que 
necessitava de ajuda. Pode ser feito um debate, considerando a imagem, o contexto e 
os envolvidos na ação solidária descrita, inclusive remetendo ao planejamento de ações 
solidárias para com os animais mais presentes no contexto dos discentes, significantes 
a vida deles.
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Ilustração 06: Cuidando dos animais
Fonte: “Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo”, Língua Portuguesa 5° ano (2012, p.93

O educador enfatizaria, então, como a prática da solidariedade vai além de 
relações sociais com seres humanos, estendendo-se a todos os seres vivos, estimulando-
os também a expressar que tipo de sentimento eles transmitem através daquele texto, 
daquela imagem. 

Ilustração 07: História e Sociedade
Fonte: “Coleção Girassol: saberes e fazeres do campo”, História 5° ano (2012, p. 147)

 Diante de outra imagem, ver a ilustração 7, presente na unidade 1 do livro do 
5° ano nos deparamos com conjunto imagem/texto articulado com o tema “História e 
Sociedade”. Há a imagem de um movimento de trabalhadores rurais os quais buscam de 
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uma forma, aparentemente, democrática a garantia do que é deles por direito, perante 
a seu representante na pessoa do sindicato. Nesse momento o educador poderia estar a 
se indagar: Como posso trabalhar o conceito de solidariedade com os meus educandos 
partindo desta imagem tão séria? 

Seria possível enfatizar a força da coletividade, a partir de problemas advindos 
do desrespeito para com aqueles que, em resposta, se mobilizaram em busca de uma 
melhoria de vida para com os seus, fazendo com que houvesse a sensibilidade de se 
unir diante dos trâmites sociais, políticos e econômicos, acelerando o processo que 
pode culminar no atendimento de suas reinvindicações.

  
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com este trabalho, procurou-se compreender como é possível explorar os livros 
da Coleção Girassol para trabalhar a solidariedade junto aos educandos de escolas 
situadas no Campo. Diante de uma breve análise percebemos que os mesmos dão 
indícios para a realização de atividades voltada para o ser solidário. Porém, como nos 
baseamos em uma pequena amostra de textos e imagens se recomendam cuidados 
quanto à generalização de nossas conclusões e/ou sugestões. Ao mesmo tempo se abre 
espaço para que possamos desenvolver mais estudos envolvendo a temática.

Como proposta para 2015, a partir destes livros da Coleção Girassol, 
desenvolveremos ações extensivas do Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o 
Desenvolvimento Rural (NEMDR), de formação continuada dos profissionais de 
educação que atuam no Campo, as quais continuem a possibilitar reflexões e práticas 
pedagógicas essenciais para que possam trabalhar com os educandos a importância 
da Solidariedade. Acreditamos que dessa forma estaríamos auxiliando, na medida do 
possível, no formar do sujeito do campo.
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RESUMO

Este trabalho apresenta as experiências vivenciadas por professores 
para planejar em turmas multisseriadas. Tendo como objetivo analisar 
o planejamento educacional nesta modalidade. Os dados foram obtidos 
em escolas das cidades de Borborema e Santana de Mangueira, ambas do 
estado da Paraíba. Este artigo foi Iniciado com a escolha do tema, seleção 
do aporte teórico, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 
seis professores que trabalham na organização de turmas multisseriadas 
do campo, de acordo com os resultados de uma pesquisa de campo na 
qual traz consigo a idealização da prática dos profissionais deste ensino. 
Buscando assim, compreender o percurso do planejamento de acordo com 
as especificidades de cada local. No decorrer desta analise podemos detectar 
que existem pontos diferenciados quando se diz respeito à compreensão 
do planejamento de acordo com a concepção dos professores deste ensino. 
Além do livro didático não obter relação com a realidade do aluno, a maior 
dificuldade encontrada na pesquisa foi porque o planejamento da escola 
multisseriada do campo é o mesmo planejamento das escolas da zona 
urbana, ocasionando o não aparecimento de um planejamento específico 
para as escolas do campo e principalmente para as turmas multisseriadas.

Palavras-Chave: turmas multisseriadas. Planejamento. Escola do campo.

ABSTRACT: 

The process discussed in this context describes the case study , the research 
conducted and the experiences that the teacher experiences for the planning 
and realization of the difficulties encountered in multigrade classes obtained 
in the schools of the cities of Borborema hose and Santana , both in the 
state of Paraíba . This article has been started with the choice of theme , 
selection of theoretical approach , semi - structured interviews with teachers 
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working in the organization of multigrade classes according to the results 
of a field survey interviews were conducted in which entails the idealization 
of professional practice this school. Thus seeking to understand the route 
planning according to the specifics of each site . During this analysis we 
can detect that there are different points when it comes to understanding 
the planning according to this conception of teacher education. Besides the 
textbook does not get compared to the reality of the student , the major 
difficulty in research was because the planning multisseriate field school is 
planning the same urban schools , causing the non-appearance of a specific 
plan for schools field and especially for multigrade classes .

Key words: multigrade classes. Planning. school field .

INTRODUÇÃO

Aprendi, aprendemos que educar é revelar saberes, significados, 
mas antes de mais nada, revelar-nos como docentes educadores em 
nossa condição humana. É nosso ofício. É nossa humana docência. 
(ARROYO, p. 67, 2010)

O presente artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida com professores (as) 
da Região do Brejo e Sertão da Paraíba que estão inseridos na modalidade de turmas 
multisseriadas. Cujo objetivo foi analisar o planejamento escolar realizado nas turmas 
das escolas dos municípios de Borborema e Santana de Mangueira ambas do estado da 
Paraíba.

Alguns autores justificam turmas multisseriadas como, os modelos de ensino da 
escola do campo em que várias séries (geralmente do 1º ao 5º ano) formam uma única 
turma, sob a responsabilidade de um professor.  A justificativa para que a educação do 
campo aconteça dessa forma é o número de alunos não ser suficiente para formarem 
turmas com uma única série.

Em sua grande maioria, as escolas multisseriadas estão localizadas nas pequenas 
comunidades rurais, muito afastadas das sedes dos municípios, nas quais a população 
a ser atendida não atinge o contingente definido pelas secretarias de educação para 
formar uma turma por série. São escolas que apresentam infraestrutura precária. Hage 
(2010) Revela:

As condições existenciais das escolas multisseriadas interferem 
no trabalho dos professores e no desempenho dos estudantes, pois 
fatores como a estrutura precária das escolas, dificuldades em relação 
aos transportes e à oferta irregular da merenda. (p.2)

Decorrente dessa situação alguns pais procuram alternativas à educação de 
seus membros, tais como matriculá-los em escolas de zona urbana, ocasionando um 
esvaziamento nas escolas do campo. Os dados do Censo Escolar de 2011 comprovam 
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que houve fechamento de 13.691 escolas do campo no território nacional nos últimos 
cinco anos. 

Partindo desse contexto nossa pesquisa iniciou-se com a escolha do tema, no 
qual abordamos a construção do planejamento educacional em turmas multisseriadas. 
O referencial teórico foi organizado a partir de análises de conteúdos relevantes para o 
estudo. Com isso teremos por base os estudos de: Hage (2010), Arroyo (2009), Antunes 
Rocha (2010), Medeiros (2010)...

Trata-se de uma pesquisa exploratória. De acordo com Gil (2007) “o objetivo 
dessa pesquisa é proporcionar maior familiaridade com o problema. A maioria dessas 
pesquisas envolve: levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 
experiências práticas com problema pesquisado”. E a descritiva, segundo Triviños 
(1987) “esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada 
realidade”. Para o levantamento de dados foram realizadas entrevistas, na qual 
foram entrevistados 6 professores, sendo 3 no município de Borborema (brejo) e 3 
no município de Santana de Mangueira (Sertão). Através do estudo, registramos o 
processo pedagógico do professor diante o seu planejamento de ensino. É importante a 
discussão desse tema, pois sabemos das dificuldades que um professor que atua nessa 
área encontra para construir o seu planejamento.

DISCUTINDO MULTISSERIADO

Desafios atribuídos ao professor

Um dos principais desafios colocados à educação está relacionado ao ensino das 
salas multisseriadas, na qual são construídas devido a distância entre as comunidades, 
no mesmo modo que ocorre uma demanda no baixo número de alunos.

Estas compreendem alunos de diferentes comunidades, séries, idades, 
aprendizagem e nível de conhecimento. São turmas heterogêneas, que 
tem como característica central a diversidade. Em muitas regiões do 
Brasil, a educação escolar é organizada em turmas multisseriadas, 
devido às grandes distâncias entre as comunidades e o baixo número 
de aluno em cada série/ano (MEDEIROS, 2010, p,8).

Com a diversidade que existe na sala de turmas multisseriadas, tanto cultural quanto 
de faixa etária, é comum encontrar alunos que estão em fase de alfabetização estudando 
com quem já sabe ler e escrever sob a orientação de apenas um (a) professor (a).

Geralmente o perfil deste profissional é considerado “inapto”, por que na maioria 
dos casos, não tem uma formação política e pedagógica da realidade na qual se encontra. 
Sobre a concepção de HAGE e ANTUNES-ROCHA destaca-se: Geralmente são 
destinados para lecionar nessas turmas professores que são considerados “inaptos” 
para atuar nas turmas das escolas de zonas urbana ou muitas vezes por “vingança” 
e “perseguição política” (ANTUNES-ROCHA & HAJE, p.71, 2010).
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Outro aspecto que gera dificuldade para o professor são os livros didáticos, pois, 
ainda hoje possuem conteúdo unificado com textos específicos e em grande parte apenas 
literários que não atendem às necessidades de todas as camadas sociais, o que causa 
grandes dificuldades para que o trabalho seja realizado, enfatizando as peculiaridades 
regionais. Vejamos, a título de exemplo, o depoimento de um professor da zona rural: 

É comum recebermos livros de alfabetização com palavras mais 
universais que são desconhecidas por estes alunos, devido ao lugar em 
que vivem isolados da população urbana, muitas vezes sem os meios 
de comunicação como: rádio, televisão, Internet, etc. (PROFESSORA, 
anônima. 2014; Santana de Magueira-PB)

Isso acaba exigindo do educador, cada vez mais, um “jogo de cintura” para adaptar 
os livros à realidade de seus alunos, visando a aproximar o ensino-aprendizagem à 
‘visão de mundo’ que cada aluno traz ao ingressar na vida escolar.

Discutindo sobre o planejamento

Desde muito tempo há discussões sobre o planejamento em turmas multisseriadas, 
designando mudanças significativas em suas concepções. Originando-se no modelo 
tecnicista para uma extensão política. Orientando-se para as transformações da 
realidade e buscando objetivos para um futuro com possibilidades e rumo possíveis. 
Selecionamos das definições ditas por Hage (2010), sobre o trabalho pedagógico, 
dentre eles o planejamento das escolas do campo. 

A organização do trabalho pedagógico, envolvendo o planejamento 
curricular e suas implicações quanto ao aproveitamento dos estudantes 
nas escolas do campo, também constituem desafios importantes que 
envolvem a docência nas escolas multisseriadas (p. 3).

Como na classe multisseriada geralmente um único professor trabalha com várias 
séries ao mesmo tempo, a organização e o planejamento pedagógico se tornam desafios 
para o educador, pois este terá que esquematizar o seu tempo de forma a atender todos 
os níveis, e deverá cuidar para que entre um e outro atendimento um grupo de alunos 
de determinada série não fique sem atividade.

O planejamento é muito importante, pois além de auxiliar o professor, organiza 
a escola como um todo. Em meio a as definições existentes sobre planejamento, 
enfatizamos a apresentada por Russo (2007):

Planejar é antecipar o futuro no sentido de prever ações que serão 
desenvolvidas para se conseguir objetivos determinados pelos fins visados. 
A riqueza do processo do planejamento está exatamente na oportunidade 
que ele cria para se proceder uma revisão de todos os pressupostos e 
práticas adotadas até então na organização em questão (p.93).
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A cada dia vem sendo discutido melhoramentos no planejamento escolar, para 
que a escola possa atender às necessidades do público, público este que é diversificado 
em relação a cultura.

Vale ressaltar que o planejamento deve se adequar aos tempos que vivemos 
e onde estamos inseridos, acompanhando assim as transformações do mundo e da 
sociedade na qual o individuo pertence.

Políticas públicas relacionadas ao multisseriado 

Alguns documentos legais tais como a própria LDB; lei nº 9.394/1996 ainda é um 
pouco restrito ao tratar da educação do campo não tendo um artigo especifico dando 
um apoio ao professor, no planejamento da educação do campo. A própria LDB tem 
apenas o artigo 28 com 3 incisos, que favorecem a educação do campo e apenas o inciso 
1 fala da metodologia para essa modalidade.

Art.28. Na oferta da educação básica para população rural, os sistemas 
de ensino promoverão adaptações necessárias a sua adequação as 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente; 
I - conteúdos curriculares e metodológicos apropriados as reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II – Organização escolar própria incluindo adequação do calendário 
escolar as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas;
III – Adequação da natureza do trabalho na zona rural. (LDB; lei nº 
9.394/1996)

O artigo 10° da Resolução CNE/CEB n° 2, de 28 de abril de 2008. Estabelece que 
o planejamento da Educação do Campo considerará sempre as melhores possibilidades 
do trabalho pedagógico com padrão de qualidade, seja educação oferecida em escolas 
da comunidade, multisseriadas ou não. Em seu 2° parágrafo o mesmo artigo determina 
que:

As escolas multisseriadas, para atingirem o padrão de qualidade 
definido em nível nacional, necessitam de professores com formação 
pedagógica, inicial e continuada, instalações físicas e equipamentos 
adequados, materiais didáticos apropriados e supervisão pedagógica 
permanente.

Para compreender o que o professor unidocente de classe multisseriada 
diz respeito a sua prática, os desafios que se apresentam e, especialmente, sobre o 
planejamento escolar, passamos a apresentar na próxima seção deste artigo os relatos 
de uma entrevista realizada com educadores que exercem seu trabalho como professor 
em escola multisseriada na zona rural do município de Santana de Mangueira (Sertão) 
e Borborema (Brejo) no estado da Paraíba.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Foram entrevistados seis professores do ensino fundamental séries iniciais. Na 
análise dessas respostas verificamos que as mesmas foram semelhantes, mostrando 
que muitos desses professores procuram ao máximo adequar tanto o planejamento 
quanto a metodologia de acordo com cada turma e suas especificidades. 

Perguntamos aos professores se eles sempre trabalharam com a organização de 
turmas multisseriadas. Foram obtidas dois tipos de respostas, algumas professoras 
afirmaram que sempre trabalharam nesse tipo de turmas, mas outros disseram que 
com o passar do tempo os alunos da zona rural diminuíram e então surgiu as turmas 
multisseriadas. Nomeamos por grupo A os professores que sempre trabalharam em 
turmas multisseriadas e grupo B os que passaram a trabalhar quando esteve presente 
a necessidade de turmas multisseriadas na zona rural. 

Grupo A: Disseram que sempre trabalharam na organização de turmas 
multisseriadas, pelo fato de residirem na zona rural, o que faz com 
que sejam selecionados para atuar neste local, já que por motivo de 
quantidade de alunos as escolas multisseriadas são mais encontradas 
nesta área, pois, na zona urbana devido o numero de alunos ser bem 
maior são formadas salas seriadas.
 

Por essa primeira fala, podemos descrever novamente o perfil das escolas 
multisseriadas, cada vez mais encontrada nas escolas do campo. 

 
Grupo B: O numero de alunos diminuiu e com o numero cada vez mais 
resumido precisou-se criar salas multisseriadas. Com a criação dessas 
turmas o numero de professores também diminuiu.
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Apesar dos índices de êxodo rural terem diminuído ainda ocorre uma evasão de 
pessoas do campo para a zona urbana – segundo dados do IBGE 2010. 

A partir deste ponto não houve a necessidade de dividirmos em grupos para 
analise. Perguntamos como eles trabalhavam. Alguns professores trabalham sem 
separar a turma, mas vez ou outra utilizam a metodologia “adote um amigo” assim 
o aluno que está mais desenvolvido nas atividades ajuda ao que possui algumas 
dificuldades, outros dividem o quadro designando qual atividade será aplicada para 
cada serie, ainda existe aqueles que, dividem a turma por séries, levando atividades 
específicas para cada série.

No que diz respeito ao planejamento os professores defenderam a ideia de se 
fazer mais de um planejamento, ou seja, um para cada serie especifica mesmo estando 
na mesma sala. Ainda citam que o plano de ensino é feito junto, escola urbana e 
escola do campo apenas há diferença na aplicação das atividades.  Foi perguntando 
individualmente como eles planejavam e ao relatar os planos para as aulas sentiu-se 
a falta de planejamento dos professores, por afirmarem utilizar os livros didáticos às 
vezes como único material concreto de ensino/aprendizagem. 

Com relação às dificuldades enfrentadas as respostas não se diferenciaram, 
unanimemente todos responderam haver muitas dificuldades com relação ao 
planejamento e a execução das atividades. Devido à falta de um auxiliar e os livros que 
geralmente não correspondem a realidade e o contexto ao qual a turma esta inserida. 

CONCLUSÃO

Ao passar do tempo às escolas multisseriadas permanecem no cenário educacional, 
com muitas dificuldades e precariedades em diversos pontos como na infraestruturar, 
na formação dos professores, e principalmente no planejamento. Segundo PADILHA 
(2007)

O planejamento é um processo de equilíbrio entre meios e fins, 
entre recursos e objetivos, na busca de melhoria do funcionamento 
do sistema educacional. Como processo, o planejamento não corre 
em um momento do ano, mas a cada dia, a realidade educacional é 
dinâmica. Os problemas, as reivindicações não têm hora nem lugar 
para se manifestarem. Assim decide-se a cada dia, a cada hora.

É preciso um olhar mais atencioso para essas instituições, aprimorá-las com 
uma melhor estrutura e com materiais que supram as necessidades de uma turma 
multisseriada, materiais didáticos advindos de sua realidade e contexto. O professor 
sente-se muitas vezes confuso para planejar individualmente por não ter recursos ou 
formação suficiente. 

De acordo com nossa pesquisa, podemos concluir que ainda existe grandes 
dificuldades nas turmas multisseriadas. Percebemos também a importância do 
planejamento no âmbito escolar, para que se torne possível a prática docente visando 
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êxito no processo educativo. Acreditamos, que para que um bom planejamento seja 
realizado é preciso buscar conhecimentos, para que o mesmo se adéque à realidade da 
localidade.

Detectamos que os planejamentos dessas instituições se encontram estagnados, 
por ser muitas vezes o mesmo das outras instituições que funcionam com turmas 
seriadas, ocasionando outra dificuldade para o professor exercer sua prática pedagógica 
na aplicação de uma metodologia apropriada. 
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A RELEVÂNCIA DA PESQUISA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 
INICIAL PARA A DOCÊNCIA
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RESUMO

Este trabalho apresenta reflexões de uma discente do Curso de Licenciatura 
em Pedagogia no Campus III da Universidade Federal da Paraíba. 
Fundamenta-se na sua participação, tanto na área de pesquisa quanto 
de extensão, em ações desenvolvidas pela equipe do Núcleo de Extensão 
Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural (NEMDR). Para tanto, 
aborda (i) se/como ações desta natureza tiveram relevância para formação 
inicial da estudante, enquanto futura docente e (ii) aponta indícios que 
demonstrem se/como contribuem para a ampliação do conhecimento dela 
acerca da Educação do Campo. Para tanto, utilizou-se do memorial como 
técnica para elaboração deste ensaio, focalizando vivências que permitiram 
sentir as especificidades e os desafios contidos dentro do cotidiano de 
quem é do rural, entre os quais pôde se destacar características como: o 
difícil acesso dos professores e alunos para chegar à escola; e a escassez de 
material didático, muitas vezes inadequado. Permitiu, também, perceber 
a importância de oferta de formação continuada aos profissionais de 
educação dos municípios da Microrregião do Brejo Paraibano. Nossas 
experiências têm possibilitado construirmos conhecimentos ligados à 
Educação do campo, inclusive acerca das singularidades de atores sociais 
como os movimentos sociais. Assim, ao participarmos como ouvintes 
e, principalmente, como membros da equipe responsável por ações de 
pesquisa, obtivemos subsídios para que pudéssemos pensar, elaborar e pôr 
em prática atividades de extensão, consideradas como partes essenciais do 
processo de formação de profissionais da educação visto que contribuem 
com a melhoria da qualidade dos serviços educacionais ofertados nas 
escolas situadas no Campo.

Palavras – chave: Formação Docente. Pesquisa e Extensão. Educação do 
Campo.

25 Graduanda do Curso de Pedagogia na Universidade Federal da Paraíba do Centro de Ciências Humanas 
Sociais e Agrárias (UFPB/ CCHSA); Bolsista do programa “Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o 
Desenvolvimento Rural: contribuições para a (re) construção das Propostas Pedagógica das escolas 
no/do Campo situado no Brejo Paraibano” (PROEXT/2014); e-mail:  calinealexandre@hotmail.com

26 Doutora em educação; Profª. Lotada no Departamento de Educação da UFPB/Campus de Bananeiras - 
PB. Atualmente é coordenadora do Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural 
(NEMDR), assim como do programa citado nas notas de rodapé de nº 01 e do projeto citado na nota de 
nº2; e-mail: nilufpb@gmail.com



79

INTRODUÇÃO

Este ensaio parte de reflexões a respeito das aprendizagens ligadas ao processo 
de formação de uma discente – A autora do trabalho– do curso de graduação em 
licenciatura plena em pedagogia do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias 
(CCHSA), enfocando a relevância das mesmas para à formação prática pedagógica, em 
particular ações relevantes para à sua futura docência. 

A chave mestra para esta reflexão surgiu de um conjunto de vivências tanto no 
âmbito da pesquisa quanto da extensão desenvolvidas via NEMDR. De início é possível 
caracterizá-las, numa avaliação pessoal, como únicas e desafiadoras, principalmente 
quando consideramos o pouco conhecimento acerca da educação do campo, e de 
trabalhos acadêmicos de Ana Caline Alexandre da Silva. No início de um curso de 
pedagogia em 2011. Para tanto, iremos abordar o conceito da pesquisa acadêmica, 
seguida da prática extensiva, voltada a formação docente, especificamente da autora 
deste ensaio.

A pesquisa científica é um componente presente em todos os currículos das 
universidades, visto que, o mercado de trabalho vem exigindo cada vez mais do 
profissional. Já não basta só ter conhecimentos teóricos, mas também aqueles que 
contribuam com a realização efetivação de sua docência em busca da produção e 
execução de novas ideais e conhecimentos. Segundo Rodrigues (2006), a pesquisa 
científica está tomando o seu espaço nos cursos de educação superior em diversas 
universidades. Esta tem sido considerada um lugar em que se vivencia a cultura 
universal e que tem por finalidade o ensino, a pesquisa e a extensão, sendo organizada 
para a formação de profissionais que atuarão na sociedade.

De acordo com Pimenta (2005), pesquisas têm apontado com unanimidade, que 
a universidade é o espaço formativo por excelência da docência. Não é simples formar 
para o exercício docente com qualidade. A pesquisa é um dos caminhos metodológico 
para essa formação. Assim, para os profissionais em educação, formados ou em 
formação, fundamenta a denominação do “professor-pesquisador”.

Como afirma Elliott (1998), a concepção do professor como pesquisador surgiu 
há aproximadamente 30 anos, mediante um movimento de reorganização curricular 
na Inglaterra. Stenhouse é apontado como aquele que mais expressão possibilitou à 
ideia, tendo em vista sua proposta curricular de que cada sala de aula se convertesse 
em um laboratório e de que cada professor se constituísse em um investigador. Os 
professores que se envolveram com esse movimento de reestruturação curricular 
são conhecidos como inovadores. Elliott defende ainda que o papel do pesquisador 
acadêmico deve ser o de estabelecer uma forma de pesquisa colaborativa que contribua 
para a transformação da prática curricular. O que significa dizer que, a pesquisa é um 
meio pelo qual os docentes podem refletir sobre a sua prática, buscando subsídios para 
transformação dela, a partir de sua sala de aula e demais espaços.

Demo (1994) apropriadamente afirma que “pesquisa não é qualquer coisa” 
sendo preciso o cuidado em estabelecer critérios. Apresenta cinco níveis de pesquisa: 
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Interpretação reprodutiva, que cuida de sistematizar e reproduzir um texto com 
fidedignidade; interpretação própria, predominando a interpretação pessoal, com 
palavras próprias a ideia de outros; reconstrução, cujo ponto de partida seria uma 
proposta própria; construção, onde predomina a criação de novas teorias a partir 
de determinadas referências; e criação/descoberta, onde há introdução de novos 
paradigmas metodológicos, teóricos ou práticos.

Com estes breves comentários é possível compreender a complexidade que cerca 
o campo da pesquisa. Isso nos remete a um grande desafio: o de tirar do papel e tentar 
por em prática a ideia do professor crítico-reflexivo e pesquisador. Daí, procuramos 
demonstrar, dadas as experiências da autora deste ensaio, como as atividades dentro 
do âmbito da pesquisa enquanto parte da formação inicial do pedagogo pode facilitar 
ao educando uma melhor construção de saberes teóricos e práticos voltados para o 
bom exercício desta profissão.

Em 2011, como aluna recém chegada ao curso de pedagogia no Campus III da 
UFPB, situado em Bananeiras – PB, Ana Caline Alexandre da Silva, se apresentou 
como voluntária em um dos projetos da profª. Nilvania dos Santos Silva, intitulado 
“Estudando como Programas e Projetos Contribuem ou não na Melhoria da Qualidade 
dos Serviços Educacionais das Escolas do/no Campo do Brejo Paraibano (Edital 
PIVIC/UFPB, 2011/2012), o qual tinha como objetivo avaliar mudanças na qualidade 
dos serviços educacionais, em particular os ligados a programas e projetos voltados/
adotados nas escolas da microrregião do Brejo Paraibano.

Neste processo foi preciso começar estudos voltados para conhecer temas 
abordados na pesquisa do ponto de vista teórico, em particular a partir dos resultados 
das pesquisas já realizadas. Por isso, estudamos as Diretrizes Operacionais para 
a educação do campo que demonstram a educação do campo “conceituada” como 
educação rural na legislação brasileira, mas que tem um significado além “a do campo”, 
visto que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, 
mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e 
extrativistas. Percebemos que o campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não 
urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos 
com a própria produção das condições da existência social e com as realizações da 
sociedade humana (BRASIL, 2002).

No que se refere aos serviços educacionais ofertados nas escolas situadas 
no campo, sabemos que há tempos os seus profissionais se deparam com muitas 
dificuldades, como as ligadas à infraestrutura, a adequação curricular e a formação 
dos profissionais da educação (RICHARDSON E RODRIGUES, 1984; MALASSIS, 
1979; BRASIL, 2007 apud SILVA et al, 2013,p.81). Baseando-se nesse exposto nos 
questionamos como os profissionais da educação podem planejar e executar suas 
ações educativas calcada numa educação do campo, de forma que venha favorecer 
a construção da identidade do sujeito enquanto ser do campo? Para responder este, 
entre tantos outros questionamentos, que permeiam um bom desempenho das práticas 
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docentes em escolas do campo, faz-se necessárias pesquisas e estudos voltados a esta 
temática. 

Isso nos conduziu a estudos voltados para compreender e optar, ou não, por 
assumir uma ótica que concebe o mundo rural, o “Campo”, como mais do que um espaço 
marcadamente agrário, concebido como inferior ao urbano. Visto que não podemos 
encará-lo com um bloco “homogêneo” composto por várias identidades que somadas 
formam o ser do campo. Ser do campo implica poder pertencer a um mundo rico em 
populações, marcado por várias formas de produção de vida atreladas ás diversidades 
políticas, sociais, econômica, pedagógicas, entre outras, típicas da heterogeneidade 
que marca o rural. (SILVA et al 2013, p.24).

A questão que se colocava como base para esses estudos interligava-se com a prática 
do docente em escolas do campo, entendendo que a mesma implica em reconhecer as 
lutas, especificamente às fortalecidas com os movimentos sociais, significativamente o 
movimento dos trabalhadores rurais sem - terra (MST). O qual possibilitou entende-lo 
como categoria histórica, em que atores sociais almejavam/almejam o bem estar de 
todos, inclusive através de uma educação não venha ser inferior nem excludente, mas 
que venha contribuir de forma positiva aos reais interesses e necessidades daqueles 
do campo, favorecendo ainda, no desenvolvimento sustentável do mundo em que são 
parte.

Também é necessário relembrar os ricos momentos do nosso grupo de estudo, 
como os que se abordou o papel do educador e o exercício docente como parte do 
processo de construção da Educação do Campo. Não se buscou apenas ensinar e 
aprender conteúdos, mas na ação da formação humana, como possibilidade desafiadora, 
calcada na práxis. Pensamos no ser enquanto aquele que aprende, integralizando 
tanto o educador quanto os educandos como sujeitos ativos, capazes de construir e 
reconstruir saberes e práticas, a partir dos desafios que vão surgindo em seu dia a dia, 
colaborando num processo constante de construção de suas identidades, capacitando-
os á intervirem integralmente no espaço em que estão inseridos. 

 Tendo por base os estudos, em 2011, Ana Caline Alexandre da Silva teve a 
oportunidade de participar do “VI Seminário Nacional de Educação e Movimentos 
Sociais: saberes e práticas em educação popular”, na cidade de João pessoa-PB. Neste 
evento apresentamos dois trabalhos intitulados “O currículo da educação do campo 
numa perspectiva filosófica” e “Programas e projetos: contribuições à melhoria da 
qualidade dos serviços educacionais necessários à educação no e/ ou do campo?”.  O 
período prévia a este evento foi marcado pela insegurança de uma discente do 1º ano 
quanto se estaria preparada para abordar a temática “educação do campo”, bem como, 
o que seria participar de um seminário, congresso ou algo desse porte. 

Ao chegar o dia da apresentação de meus trabalhos, Ana Caline Alexandre da 
Silva ficou muito feliz por ter sido bem sucedida e mais por escutar, por parte de muitos 
dos que estavam presentes na sua apresentação – incluindo graduados, mestrandos e 
até doutorandos – elogios para com o seu trabalho e a sua determinação – enquanto 
aluna do 1º período de um curso de licenciatura a qual já estava numa apresentação 
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de trabalhos orais, dando ênfase a uma temática séria quanto é a educação do campo. 
Segundo ela, ao sair deste evento já não era mais aquela aluna insegura e sem 
experiência com pouco conhecimento acerca de tudo. Foi um evento que contribui de 
forma extremamente positiva em todos os aspectos, inclusive no meu amadurecimento 
profissional e pessoal, me dando segurança e certeza daquilo que eu almejava ser: uma 
“educadora”.

Nas atividades também estudamos o currículo, da realidade social e escola e o 
do chamado Projeto Político Pedagógico – PPP, com todas as definições que lhe são 
próprias, buscando compreender processos que facilitem a construção da identidade 
social dos sujeitos da escola, enquanto materialização do trabalho coletivo. Foi um 
desafio enfrentado quando realizamos, em 2011, o curso “Educação do Campo: reflexões 
iniciais” (Edital interno UFPB/FLUEX), ofertado aos professores das escolas situadas 
no campo dos municípios de Bananeiras e Solânea- PB, o qual teve como finalidade 
oferecer subsídios para a melhoria da qualidade da educação no/do campo. Sua 
concepção, construção e execução podem expressar o grau de intensidade das relações 
democráticas no interior da escola, ou o contrário (MARTINS, 2008).

Neste, processo enquanto discente de um curso de graduação, mas que pouco 
conhecia da realidade do campo, as visitas às escolas em 2011e 2012, (através das 
atividades de pesquisa/extensão), possibilitaram a Ana Caline Alexandre da Silva 
perceber as especificidades contidas no âmbito da realidade do campo, como o trajeto 
percorrido por educadores e educandos até a chegada da escola, o qual não é fácil, á 
medida que enfrentam estradas de barro, com buracos e muita poeira, na época das 
chuvas enfrentam um trajeto escorregadio, em consequência da lama

Isso nos fez compreender melhor porque a qualidade da educação no/do campo 
não depende apenas da formação do professor: é preciso também oferecer subsídios 
sócio, econômicos e políticos para que possam realizá-las com bom êxito. Exige 
também, melhorias na qualidade dos serviços ofertados aos nossos educadores, com 
uma formação inicial e contínua adequada a realidade em que atuam, favorecendo 
não só aos docentes, mas também discentes, para que sejam autônomos de seu saber 
e do fazer, dentro de um processo que por vez, possibilite tornarem-se críticos e 
reflexivos de suas ações e do que está a sua volta. Percebe-se que ainda são muitas as 
melhorias necessárias, envolvendo adaptações na educação ofertada ao indivíduo do 
campo, de forma que possa colaborar no processo de (re) construção de uma sociedade 
sustentável, com indivíduos autônomos, críticos e reflexivos de suas ações e do mundo 
no qual fazem parte.

Houve outros momentos da formação de Ana Caline Alexandre da Silva subsidiados 
pela participação em projetos de Extensão, como exemplo em 2012 como bolsista de 
extensão do Projeto “Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento 
Rural: contribuições para a Educação do Campo” (Edital PROEXT-2011).  Através 
do qual ela teve a oportunidade de viajar ao Ceará junto com a equipe do NEMDR e 
discentes do Curso de Especialização em Educação para Convivência com o Semiárido 
Brasileiro, onde participou de uma atividade de campo na escola municipal “João 



83

Pereira de Lima”, situada em Tamboril (CE), ver ilustração 01, participando de um 
debate que apresentava propostas de intervenção pedagógicas calcadas na educação 
contextualizada para a realidade dos alunos daquele semiárido.

Ilustração 01 – Alunas do 2º período de pedagogia em visita a escola “Dom Fragoso” situada em 
Independência- CE, e ao lado professores da UFPB/CCHSA e professores da Escola” João Pereira de Lima” 

em debate sobre “educação contextualizada”. Tamboril-CE, em 01/03/2012. Fonte: Arquivo do curso de 
especialização em educação para a vivência com o semiárido

Em meio a tantas novidades, houve o inusitado, para nós, que foi o fato de termos 
que ir até a escola num pau de arara, ver ilustração 2, algo jamais imaginado para 
a nossa equipe. Uma experiência ótima, enquanto vivência e aprendizagem cultural 
ligada a história do sujeito campo, mas chocante quando formos transportados de uma 
forma da época dos nossos avós e bisavós, mas que infelizmente, ainda hoje é parte do 
cotidiano das escolas.

Ilustração 02– Ana Caline A. da Silva, 2º período de pedagogia em Tamboril-CE. Momentos 
de descontração após atividades pedagógicas, Escola “Dom Fragoso”, Independência – CE, em 

01/03/2012. Acervo pessoal.

Através dessa viagem também conhecermos a Escola Família Agrícola “Dom 
Fragoso”, situada na cidade de Independência (CE), possibilitando trocas de saberes 
e experiências, inclusive sobre o regime de alternância e técnicas de agricultura 
agroecológica, envolvendo docentes e discentes, a partir da segunda fase do ensino 
fundamental, passando pelo médio técnico e até o superior. Foi um prazer conhecermos 
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novos lugares, pessoas com saberes e culturas diversificadas, ampliando a compreensão 
de “Campos”.

Ainda em 2012, ligados aos trabalhos da pesquisa citada anteriormente, 
continuamos o processo de construção e publicação voltado para divulgação das ações 
de pesquisa, apresentado o trabalho “Escola ativa e suas contribuições ao ensino 
oferecido pelas escolas do/no campo da microrregião do brejo paraibano”, aprovado e 
apresentado por nós no I Seminário Estadual de Educação do Campo, II Seminário de 
Educação do Campo do Recôncavo e Vale do Jequiriçá, III Encontro de Educação do 
Campo de Amargosa-BA, em setembro de 2012. 

Esta a experiência foi mais uma oportunidade que tivemos quanto à familiarização 
com os trabalhos acadêmicos para eventos de cunho nacional, bem como, com a temática 
educação do campo. Só que desta vez em outro Estado, a Bahia. Principalmente, 
dado ao pouco conhecimento em relação a esta educação, para aprimorar e vivenciar 
o valor e as metas do “MST” (movimento dos trabalhadores sem terra). Assim, em 
particular para Ana Caline Alexandre da Silva que estava pela primeira vez num evento 
coordenado por militantes, vivenciou-se como temos pouco conhecimento acerca dos 
movimentos sociais e, consequentemente, de sua importância para as melhorias no 
âmbito da educação do campo entre outras ações. Mediante eventos como esse os 
envolvidos puderam ampliar seus conhecimentos isto porque “é na inconclusão do ser, 
que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente” (FREIRE, 
1996, p.64)

Assim, participar de um evento como esse, em Amargosa, veio fortalecer ainda 
mais o conhecimento “Pedagogia do Movimento”, dado à grande influencia dos 
militantes presentes, em particular dos responsáveis pela organização do seminário, 
ligados a movimentos sociais. Ana Caline Alexandre da Silva chegou a comentar entre 
colegas e com a professora Nilvania dos Santos Silva que “eles respiram e transpiram 
educação do campo, nos fazendo sentir insegura e até pequena, diante dos relatos de 
experiência apresentados por eles, o que repercutiu pela busca de mais conhecimentos 
para subsidiar minha atuação”. 

Responsáveis por projetos de extensão voltados para os docentes e alunos 
da graduação, do CCHSA/UFPB e profissionais da educação e alunos das escolas 
municipais situadas no campo dos municípios do Brejo Paraibano, em particular 
Bananeiras e Solânea nos responsabilizamos pela organização do I e II Seminário do 
NEMDR (Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural), em 
2012 e 2013, respectivamente. Em ambos, Ana Caline Alexandre da Silva, diante de 
outro desafio, afirma que “abrir o cerimonial destes eventos, visto que, apesar de me 
sentir confiante em minhas apresentações eu era muito tímida para falar em público, 
mas como sempre a professora coordenadora do projeto estava por perto me dando 
força e dizendo que eu era capaz”. Uma ação importante e singela, que se respaldam nas 
palavras de Freire (1996) quando diz: Um dos saberes necessários à prática educativa 
é o respeito á autonomia do ser educando, seja criança, jovem ou adulto. Respeito este, 
que deve ser um imperativo ético, e não um favor que se concede ou não uns aos outros.
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Já no ano de 2013 nas atividades de extensão os discentes que fazem parte 
do núcleo de extensão orientandos pelos docentes Nilvania dos Santos Silva, Ana 
Claudia Rodrigues da Silva, Gabriel de Medeiros Lima e Eduardo Jorge Lopes da silva, 
retornaram à Amargosa para participar do I Seminário internacional de educação do 
campo da UFRB II Seminário estadual de educação do campo da Bahia III Seminário 
de educação do campo do Recôncavo e vale do Jequiriçá e o IV Encontro de educação 
do campo de Amargosa, com o tema: “A educação  dos camponeses na América Latina: 
da subalternidade à emancipação”, de 04 a 06 de setembro de 2013. 

 Neste ano nossas atividades de pesquisa se voltaram para avaliar alguns recursos 
adotados pelas escolas do campo nos municípios parceiros de nosso projeto, os quais 
proporcionassem o desenvolvimento da leitura e da escrita. Para tanto, realizamos uma 
análise do “projeto trilhas”, o qual foi criado pelo Instituto Natura e tem parceria com 
o Ministério da Educação. Ação que resultou positivamente em nossa vida acadêmica, 
em nosso desenvolvimento intelectual e profissional, sem contar que surgiu mais um 
trabalho científico, o qual também foi apresentado no evento citado no parágrafo 
anterior. Podemos ainda, reencontrar amigos conquistados na primeira viagem, e 
conquistar outras, que vieram pra somar em nossa vida.

Ilustração 03– Ana Caline Alexandre e Geane Alves de lima, apresentação do trabalho intitulado: 
Projeto trilhas: instrumento de ensino da leitura e da escrita nas escolas do campo do Brejo 

paraibano? Amargosa - BA. Em 05/09/2013. Acervo pessoal.

  Já no dia 28 de novembro de 2013 pudemos participar como autores, do 
lançamento do 1º livro dos docentes e discentes que compõe o NEMDR, contendo 12 
artigos que retratam as experiências e vivencias, dadas as atividades de pesquisa e 
extensão desenvolvidas Via CNPq/UFPB/NEMDR. O livro intitulado: Educação do 
Campo: Relatos de experiências. Publicado pela editora: Universitária UFPB. Tendo 
como organizadores os professores: Eduardo Jorge Lopes da Silva, Nelvania dos Santos 
Silva, Ana Claudia da Silva Rodrigues e Gabriel de Medeiros Lima. Contamos com a 
parceria do PROEXT/CNPq/CCHSA/NEMDR. Momento este em que participamos 
como autora(s).
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Ilustração 04 – Ana Caline Alexandre da Silva, minutos antes da abertura do Seminário para 
lançamento do livro. Em 28/11/2013. Acervo pessoal.

Para Ana Caline Alexandre da Silva, vê ilustração 4, ser autora de dois artigos que 
compõe o livro, foi um dos marcos importante ao crescimento pessoal e profissional 
dela, segundo a qual cada evento deste, “eu superava a timidez e ganhava confiança sob 
meus trabalhos, além do sentimento de orgulho das conquistas obtidas, onde depois de 
12 anos sem estudar, com quatro filhos para criar, ter chegado a uma universidade, no 
curso que escolhi por amor e respeito á profissão de educador”, passando a ser autora 
de artigos de um livro. 

 Como nas demais atividades, não podemos deixar de mencionar os momentos 
extraoficiais desse lançamento, como o exposto na ilustração 5, os quais também 
possibilitaram trocas de vivências significativas para o fortalecimento/construção da 
nossa identidade profissional, enquanto sujeitos responsáveis pelo NEMDR, onde cada 
integrante tem seu papel fundamental no que cerne ao desenvolvimento das ações, 
buscando se formar competências e habilidades necessárias para atuar no campo sejam 
da pesquisa ou da extensão, as quais complementam o “eu” pessoal e profissional, 
visando bons resultados para os projetos, instituições de ensino e todo o corpo que a 
compõe, como também da comunidade em geral onde atuamos. 
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Ilustração 05– Professor Gabriel e discentes que compõe o NEMDR, após encerramento do 
lançamento do livro. Em 26/10/2013. Acervo: do NEMDR.

Participamos ainda, do III Seminário de práticas de educação do campo 
(SECAMPO), promovido pelo GEPeeeS- DED-CCAE- UFPB- Mamanguape-PB, com 
apresentação do trabalho “Contribuições a partir de pesquisa acerca de programas nas 
escolas do/no campo do Brejo paraibano”. Com uma participação que veio somar á 
nossa formação, a interação com professores e alunos de diversos lugares, os relatos 
de experiências que se cruzavam com as nossas em alguns aspectos da pesquisa e das 
ações extensionistas. Quando o assunto é educação do/no campo, mesmo se tratando 
de experiências dentro do próprio Estado (a Paraíba) às informações vem nos mostrar/
reforçar que os “campos”, bem como as escolas e as ações pedagógicas, tem suas 
especificidades únicas, peculiares de cada região e lugar.

Ilustração 06– Ana Caline e Fábio Arcanjo após apresentação oral, dando apoio às colegas na exposição de 
banners no pátio da UFPB/CCAE. Em 30/10/2013. Acervo pessoal.

De acordo com PEREIRA (2008), a escola de hoje requer um professor mais 
crítico, criativo, que participe e que empreenda. Um professor mais inteiro e com mais 
consciência profissional. Nesse sentido, é importante a formação de um profissional da 
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educação capaz de resolver e tratar tudo o que é imprevisível, tudo que não pode ser 
reduzido a um processo de decisão e atuação regulado por um sistema de raciocínio 
infalível, a partir de um conjunto de premissas. Porém para que isto ocorra, é preciso 
que haja melhorias na qualidade dos serviços ofertados aos nossos educadores, 
incluindo os meios para proporcionar uma boa formação inicial e continuada. 

Até o momento, as ações desenvolvidas desde 2011 através dos projetos de 
extensão e/ou pesquisa, via NEMDR, nos possibilitaram experiências que apontaram 
a necessidade de continuarmos e ampliarmos estas ações enquanto parte da luta para a 
construção da cidadania do homem campesino e, consequentemente, à melhoria do seu 
mundo social, econômico e político, também com o propósito de alicerçar a formação 
dos discentes e docentes do nosso campus, assim como dos profissionais de educação e 
os alunos atendidos nas escolas do campo do Brejo Paraibano,em especial das escolas 
situadas na área rural do município de Borborema- PB. Oportunidade em que a autora 
deste, atuou como responsável por atividades junto aos novos integrantes do projeto 
“Núcleo de Extensão NEMDR: formação de profissionais da educação no/do Campo 
da Região do Brejo Paraibano” (UFPB/Edital PROBEX 2014), orientados previamente, 
pela Profª Nilvania dos Santos Silva, coordenadora do projeto. 

As vivências aqui relatadas foram importantes para a nossa formação como, por 
exemplo, uma atividade de extensão que desenvolvemos em 21 de agosto de 2014 na 
Escola Sólon de Lucena e Edith Rodrigues, nos turnos da manhã e tarde, para as crianças 
das escolas do campo do município de Borborema. Da nossa equipe participaram os 
discentes (todos do CCHSA): Ana Caline Alexandre da Silva, Fabiana Silva da Costa, 
Lígia Lana Cardoso Santiago, Jackson Domingos, Maria do Livramento Bezerra e 
Wendson Avelino dos Santos. Inicialmente fizemos as apresentações e, num segundo 
momento pedimos aos alunos que nos mostrassem em forma de desenhos como era o 
trajeto deles de casa para á escola,

A tarefa envolveu a construção de cartazes onde desenharam o caminho de casa 
até a escola, com todo o fluir das habilidades e emoções, bem como o uso do raciocínio 
lógico, aguçando o senso crítico.

Foto 07- Produção dos cartazes coordenados por Ana Caline com os alunos do 2º e 3º ano da Escola Sólon 
de Lucena e Edith Rodrigues, Borborema – PB.  Durante a execução da atividade de extensão. Fonte: Arquivo 

do NEMDR (2014).

Presentes na formação de um discente de uma licenciatura como a de pedagogia, 
atividades como estas nos fazem entender como é possível contribuir para que se 
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rompa a visão de que o campo é um lugar de atraso, ao contrário disto, ele é um lugar 
que possui suas especificidades, uma gente dotada de saberes, culturas e tradições, 
rumo á expansão da produção e inovação. Para tanto, são necessárias que haja mais 
ações colaborativas como estas entre tantas outras, no sentido de promover a equidade 
social entre os indivíduos do campo e da cidade.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Exercer práticas pedagógicas tanto na pesquisa quanto na extensão foi de suma 
importância para nos fazer entender e relacionar conteúdos, de forma contextualizada 
que serviram de indicadores a uma “Educação do/no Campo de Qualidade” bem como, 
dos conceitos essenciais sobre identidade e formação do ser “professor”, demonstrando 
como a formação para a docência é desafiadora e nos ensina de forma diferenciada 
daquela que nos foi ensinado outrora. 

Desse modo, vivenciamos as atividades tanto de pesquisa quanto de extensão 
enquanto desafios contínuos, levando docentes e discentes formados ou em formação 
à realidade dos Campos e aos sujeitos que compõe o rural. Assumindo o compromisso 
de colaborar para estabelecer condições favoráveis a interpretação e (re) construção 
das propostas pedagógicas adotadas pelas instituições de ensino que atendem a estes 
sujeitos, de forma a desenvolver práticas calcadas na educação do campo e voltadas 
para fortalecer o processo de (re) construção da identidade dos filhos (as) do campo, 
bem como da identidade profissional dos educadores e educadoras que atuam nas 
áreas rurais dos referidos municípios já citados. 
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FORMAÇÃO DE VALORES: REFLEXÕES A PARTIR DA PROPOSTA 
CURRICULAR DE ESCOLAS NO CAMPO DE ALAGOA GRANDE (PB)
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RESUMO

Com este ensaio se pretende tecer algumas reflexões ligadas a Proposta 
Político Pedagógica (PPP) adotada em escolas situadas no Campo. Podemos 
dizer que enquanto documento o PPP vai além da dimensão pedagógica, 
em sua totalidade estruturante. Isto porque envolve a formação integral 
do ser humano, incluindo a formação moral de regras princípios e valores, 
que devem estar ancorados na realidade do seu público alvo. Ainda mais 
quando abordamos a Educação do Campo envolvendo as diversas culturas 
que permeiam esse conceito em construção. Daí, a partir da interface com 
a extensão, optamos por colaborar com a pesquisa “Formação moral no/
do campo: o trabalho coletivo fundamenta a prática e a conscientização 
de regras básicas a (não)ocorrência da (in)disciplina escolar?”, aprovada  
e cadastrado no Edital PIVIC/UFPB, vigência 2014-2015 Através da 
análise documental da proposta curricular para Educação do Campo nas 
Séries iniciais do município de Alagoa Grande -PB, do ano de 2013. Assim, 
pretendemos analisar a Proposta Curricular de Alagoa Grande- PB (2013), 
com o objetivo de encontrar alternativas que possibilitem a construção de 
regras, princípios e  valores a partir da ação pedagógica voltada a realidade 
do campo. Com este enfoque percebemos que como toda proposta é 
incompleta devendo ser flexível e tida enquanto um material de apoio para 

27 Graduando do Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba-UFPB, Campus III, participante 
do Núcleo de Extensão Multidisciplinar NEMDR.  alcemirpedagogia@hotmail.com 

28 Concluíu o Curso de Pedgogia no período 2014.1, na UFPB/Campus de Bananeiras-PB. Até agosto de 
2014 atuou como voluntária do programa “Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento 
Rural: contribuições para a (re)construção das Propostas Pedagógica das escolas no/do Campo 
situadas no Brejo Paraibano” (PROEXT/2014). Atualmente atua é colaboradora externa deste núcleo de 
extensão, o NEMDR. lilisantosufpb@gmail.com 

29 Concluíu o Curso de Pedgogia no período 2014.1, na UFPB/Campus de Bananeiras-PB. Até agosto de 
2014 atuou como voluntária do programa “Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento 
Rural: contribuições para a (re)construção das Propostas Pedagógica das escolas no/do Campo 
situadas no Brejo Paraibano” (PROEXT/2014). Atualmente atua é colaboradora externa deste núcleo de 
extensão, o NEMDR. ttatianedayse@gmail.com, 

30 Lotada no Departamento de Educação da UFPB/Campus de Bananeiras-PB. Atualmente é coordenadora 
do Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural (NEMDR), assim como do 
programa citado na nota de nº 01 e da projeto de pesquisa citado no resumo. Orientou Tatiane Deise 
Victor da Silva e Maria Liliane Santos da Silva no Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia. 
nilufpb@gmail.com
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os professores educarem. Desta forma, inferimos que é importante que 
atrelada à proposta haja uma formação continuada dos docentes para que 
possam ultrapassar o “oculto” na mesma, vencendo a barreira do “ensino 
conteudista”, indo além em suas finalidades oficiais, viabilizando, também, 
uma formação integral do sujeito.

Palavras Chave: Proposta Curricular, Formação Moral, Educação do 
Campo.

INTRODUÇÃO

A educação do campo tem especificidades que precisam ser vistas de acordo com 
a particularidade de cada espaço e de acordo com as vivências dos sujeitos que ali 
estão inseridos, visando também a formação dos valores morais, da cultura, atrelados 
a construção da identidade do camponês, as condições de trabalho, etc. As quais 
ultrapassam os muro da escola e precisam ser valorizados também dentro do processo 
de escolarização dos sujeitos, tendo em vista que a educação como bem sabemos é 
uma via de mão dupla, a qual permite  uma constante troca de conhecimento, como 
nos diria Freire quando nos relata que ensinamos enquanto aprendemos e desse modo 
aprendemos enquanto ensinamos.

Percebendo a educação com a perspectiva de troca de saberes, buscamos neste 
breve ensaio abordar as especificidades dos vários campos do nosso país, que devem 
ser contempladas dentro do processo de escolarização através da Projeto Político 
Pedagógico (PPP), no sentido de torna-la ou não adequada à realidade de cada 
instituição de ensino, tendo em vista que esta pode auxiliar no processo de formação 
do homem cidadão. Por isso optou-se por analisamos a Proposta Curricular-2013 do 
município de Alagoa Grande, com o objetivo de saber se esse documento possibilita 
a construção de regras, princípios e valores a partir da ação pedagógica voltada a 
realidade do campo. Refletimos acerca do que seja Proposta Curricular, também dando 
nossas contribuições e sugestões para que a equipe responsável pela implementação 
deste trabalho possam ter outro olhar diante da sua proposta, e quem sabe colaborar 
para a mudança em relação a construção de um PPC, que seja de fato identidade da 
escola do campo.  

DESENVOLVIMENTO

É imprescindível pensar, também em uma proposta que vise possibilitar a 
aquisição do conhecimento, assim como a formação de princípios e valores, capazes de 
favorecer na aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na escola para a vida. Daí 
que “pensamos em formação moral do sujeito através da escola, outros elementos vão 
respaldando o papel da instituição escolar neste processo” (RODRIGUES, 2014, p. 2). 
Não podemos excluir sua forma de vida, suas especificidades, como nos mostra Silva 
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(2007), especificamente, em, uma afirmativa acerca do Movimento Sem Terra a qual 
nos relata que

para que ele vivencie, pratique e assuma como hábitos os valores 
da terra, luta, trabalho, embelezamento, cultura, vida, a bandeira 
do MST, solidariedade, participação. A descoberta destes valores é 
essencial na construção do caminho ao ser Sem Terra. Contribuir para 
que o aluno seja solidário. Para o MST, no caso da solidariedade, para 
o MST (2002) o meio deve oferecer ao educando experiências em que 
ele possa “partilhar seu sangue e a sua produção”, o que está atrelado 
à realização de vivências, que envolvam a participação – em reuniões 
do acampamento, nas mobilizações, nas atividades de busca por mais 
pessoas para a luta do movimento, em campanhas e iniciativas do MST 
e do próprio acampamento ou assentamento, como as de coleta de lixo 
– aliada a uma prática marcada pela cooperação, como trabalho sendo 
feito de forma coletivo e voluntário, como ocorre dos mutirões e o de 
produção de horta. O movimento busca conduzir os educando a verem 
a vida de forma diferente. (SILVA, 2007).

Por isso, é preciso que se construam PPC’s que se adequem a realidade campesina, 
rompendo com as amarras de um currículo que chegam nas escolas pronto e imutável, 
o qual impõe conteúdos, que não respeitam a identidades de vida dos sujeitos e dos 
seus espaços de vivências não permitindo que se reconheçam dentro dos processos 
de ensino-aprendizagem, diante das reais necessidades dos sujeitos  atendendo aos 
ideários de uma educação do/no campo como nos afirma  PIRES citando CALDART, 
no qual “No: o povo tem direito a ser educado onde vive; Do: o povo tem direito a uma 
educação pensada desde o seu lugar e com sua participação, vinculada a sua cultura e 
às necessidades humanas e sociais” (PIRES, 2012.p. 98).

A PPC da escola tem o caráter global de nortear as ações que possibilitem a 
“formação plena do sujeito”, como determina a lei, onde a formação moral é um dos 
eixos importante que deve ser pensado e planejado junto ao currículo da escola. Um 
eixo importante a ser considerado na PPC é o que envolve o processo ensino de regras, 
princípios e valores de um sujeito, o qual deverá ser pensado dentro dos princípios de 
liberdade e dos ideais de solidariedade humana, visando seu preparo para cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.  

A Educação voltada para o camponês tem especificidades que precisam ser 
respeitadas, tendo em vista que não podemos dizer que existe apenas um campo, mas 
vários campos, o campo dos índios, dos quilombolas, dos ribeirinhos, assentados etc. 
Este é um espaço dotado de uma heterogeneidade no qual a educação assume o grande 
desafio de ofertar uma educação capaz de levar em consideração o contexto, a cultura, 
os valores, as formas de trabalho do ambiente no qual os sujeitos estão inseridos, 
visando uma construção de uma identidade para tanto, o sistema de ensino deverá ter 
que realizar as devidas adaptações adequando o ensino e peculiaridades de cada região 
com sensibilidade de reconhecer que 



94

[...] 4) O campo é lugar de experiência de vida e de cultura. É lugar 
de produção material e imaterial. [...] 7) O campo é lugar do sujeito 
que trabalha a terra, que vive de. A Educação do Campo diz respeito 
ao surgimento de trabalhadores que possuem o vinculo de direito na 
terra e não daqueles que a tem para fins de especulação, acumulação 
e exploração. Pensar um politica de Educação do Campo exige o 
reconhecimento do sujeito histórico camponês, em suas diferentes 
denominações regionais. (SOUZA, 2010.p.235-236 apud MARTINS, 
1990).

Não é possível separar a educação das relações sociais, pois a vinculação com o 
mundo e a vida dos educandos, se faz imprescindível, para a construção de pertença 
de conhecimentos no qual o educando seja capaz de se reconhecer. Desse modo não 
se pode apenas reduzir a educação como um processo de escolarização voltado a mera 
reprodução e conteúdos. Isto porque a educação é um processo que nasce do coletivo, 
concebida como um direito que surge a partir das necessidades humana e sociais dos 
sujeitos, em consonância a isso as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 
Escolas do Campo, em seu Art. 2º Parágrafo único garante para a especificidades das 
escolas campesinas defendem que  

A identidade da escola do campo é definida pela vinculação às 
questões inerentes a sua realidade, ancorando-se na temporalidade 
e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede da ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 
exigidas por essa questão à qualidade social da vida coletiva no país. 
(BRASIL, 2002.p.1)

Percebendo que a Educação do Campo precisa ser especifica, e alternativa, 
auxiliando de forma ampla no processo de formação humana capaz de construir 
referências culturais, políticas para que as pessoas possam intervir na realidade, com 
o desejo de uma humanidade mais plena e feliz. Considerando que o campo existe e 
está vivo, e por isso passa por um movimento, cultural, social, politico constante, desse 
modo a educação do camponês surge com o intuito de valorizar estes sujeitos, por isso 
o Projeto Politico Pedagógico da escola do campo que surge do próprio movimento 
popular e  deve oportunizar aos docentes planejar ações e metas em consonância com 
a realidade da escola na qual a  proposta de educação não pode perceber os processos 
educacionais como algo pronto e acabado separado da dinâmica social, mas  perceber 
a educação como uma forma de comtemplar a vida campesina em suas singularidades, 
em todos os seus aspectos. Diante disso a LDB garante que 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns 
e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:  
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;    
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
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I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino;
Art. 14...
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; (LDB, 1996.p. 16-17).

O que requer conhecer e participar da construção do plano que é almejado para 
a escola é pensar nas melhorias institucionais e nas melhores condições de ensino-
aprendizagem que se pode ofertar aos sujeitos campesinos, por isso é preciso ter a 
clareza de que  

O Projeto Politico Pedagógico (PPP) da escola retrata a sua identidade. 
Será um trabalho de construção e reconstrução que exige a participação 
de todos: equipe administrativa, diretor geral, diretor adjunto, 
secretário, auxiliares de secretária, agente administrativo; equipe 
técnico-pedagógica, coordenador pedagógico, orientador pedagógico, 
orientador educacional; funcionários, serventes merendeiras, 
inspetores de alunos; alunos, responsáveis pelos alunos e membros 
da comunidade local. [...] importante a conscientização acerca do 
proposito cidadão do planejamento, para uma escola democrática e 
transformadora. (MEDEL, 2012.p.3-4).

E com o entendimento da importância do projeto assim como da participação 
de todos para a sua construção este documento deve ser entendido como um plano 
mutável de acordo com as necessidades que possam vir a surgir. Desse modo, não se 
pode pensar em um projeto como um plano definitivo, visto que necessita estar sendo 
aprimorado, a medida que novas metas venham surgindo e que alguns objetivos não 
forem alcançados da forma almejada.

Uma proposta desta magnitude deve ser feita de forma flexível, para que possa 
atender as necessidades do tempo e do espaço, conforme as particularidades campesinas 
citadas anteriormente.  Isto para construir competências as quais os alunos 
consigam fazer um elo entre teoria e prática aceitando o desafio de construir “uma 
escola popular, democrática, flexível, dialógica, lugar de formação humana, integral 
em movimento” (RIBEIRO, 2004.p. 22).

Partindo das reflexões acima, a questão que levantamos acerca da Proposta 
Curricular para o ensino fundamental, séries iniciais, nas escolas do campo, do 
município de Alagoa Grande-PB (2013), foi analisar se esse documento possibilita  a 
construção de regras, princípios e valores a partir da ação pedagógica voltadas para 
a construção dos sujeitos do campo? Fez-se necessário refletir a cerca do que seja 
Proposta Curricular. É nesse sentido que vamos desdobrar nossa reflexão sobre as 
possibilidades de formação do sujeito político. Isto por que 

a constituição e elaboração da proposta curricular implica compreender 
que o currículo é mais que os conteúdos escolares inscritos nas 
disciplinas. O currículo é o conjunto dos vários tipos de aprendizagens, 
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aquelas exigidas pelo processo de escolarização, mas também aqueles 
valores comportamento, atitudes que se adquirem  nas vivências 
cotidianas na comunidade, na interação entre professores, alunos, 
funcionários, nos jogos e no recreio e outras atividades concretas que 
acontecem na escola que dominamos ora currículo real, ora currículo 
oculto (LIBÂNEO, 2004, p.173-174)

Conforme o autor acima, a proposta curricular é construída por parte dos  atores 
da escola, não havendo a participação da  comunidade externa, a qual retrata a realidade 
onde a  escola está localizada.  Vemos ainda,  que a proposta traz uma restrição às 
áreas e suas disciplinas, considerando séries e níveis separando as atividades e os 
conteúdos a serem ministrados bimestralmente.  Enquanto que o Projeto Político 
Pedagógico envolve questões politicas [...]  que pressupõe um dialogo constante entre 
a pluralidade e as politicas educacionais publicas, produzindo-se  e modificando-se 
mutuamente[...]  (MEDEL, 2012.p.6)  o que implica ressaltar a importância de sua 
discursão, efetivação a qual vem permeada por questões burocráticas, que  propiciam 
condições de uma vivência democrática com intencionalidades de melhorar as relações 
no interior da escola. 

É preciso lutar para ter a colaboração de todos ao que conhecem a realidade 
da comunidade na qual a escola esta inserida,  sem efeitos de fragmentação,  com a 
consciência de que  não se pode construir um projeto sem que exista uma direção política 
que seja um eixo norteador ou sem a ajuda de uma equipe motivada à  promover e lutar 
pelas mudanças e,  mesmo que este processo de conclusão seja um processo sempre 
inconcluso, pois este sempre tem uma nova etapa em direção a uma nova finalidade a 
qual continua a ser uma meta a ser alcançada é necessário contar com a participação de 
todos durante este processo sem desistir da busca por uma educação  eficiente, eficaz 
e de qualidade.

O projeto enquanto dimensão pedagógica é a reunião de ações que deverão ser 
realizadas durante determinado período de tempo e está diretamente ligada a efetivação 
das ações de ensino-aprendizagem pensadas para a escola, com uma intencionalidade 
e um compromisso. Tendo em vista que este nasce a partir de uma realidade, a qual 
faz questionamentos e por isso exige respostas que partem de ações já efetuadas, pois 
esta parte de um determinado lugar no qual, se fala sobre valores, cultura, moral, etc 
porém que traz consigo também, dificuldades enfrentadas que precisam ser superados. 

Sendo assim conceber a educação como um ato politico o qual pressupõe uma 
prática que almeja formar os sujeitos para a vida, a cidadania é necessário uma 
proposta curricular partindo dos interesses da realidade e de uma construção coletiva, 
como a oportunidade de um projeto sociopolítico por formação de cidadão críticos 
e autônomos que assimilem em seu aprendizado as questões decorrentes dos quatro 
pilares da educação do aprender a ser, conhecer, fazer e viver juntos a proposta foco 
desta analise não consegue explicitar qual é a concepção politica adotada para a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária, bem como não deixa claro qual o 
tipo de sujeito campesino esta escola deseja formar.
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 A partir das reflexões  tecidas acima, Buscaremos a(s)  possibilidade(s)  de 
formação de valores, regras e princípios  que a proposta curricular das escolas do 
campo,  do município de Alagoa Grande oferecem. 

Inicialmente, a proposta está estruturada da seguinte forma: objetivos gerais, 
objetivos específicos e conteúdos. Todos esses elementos contidos na estrutura estão 
para todas as disciplinas e níveis do 1° ao 5° do Ensino Fundamental, das séries iniciais, 
com 5 apostilas, que contemplam os conteúdos dos 4 bimestres. 

Neste ensaio não é possível apresentar a analise de todos os níveis, mas 
relataremos um pouco sobre os objetivos, tanto geral quanto específicos da proposta 
curricular da disciplina de português e matemática para o 3º ano. Percebemos que 
todos os objetivos estão voltados para o alcance das habilidades e competências para 
resolver as quatro operações. Diferente do que está exposto na proposta curricular 
analisada, Rodrigues (2014, p. 04) nos diz: A escola atendendo suas finalidades 
deve incorporar propostas ao seu fazer pedagógico diário para trabalhar valores, 
oferecendo condições importantes para o bom exercício da cidadania. Conforme 
Silva, (2007) é necessário compreender que os valores nos orientam  e “dizem o que 
e porque é importante.  Precisam estar presentes em nosso jeito de pensar e agir, 
fazendo parte de nosso sentir e lutar. Por isto, tal qual uma roça, os valores precisam 
ser cultivados”. (p. 35). É nessa perspectiva que o PPC da escola deve ultrapassar a 
definição dos conteudista serem ensinados, mas ter a grande fenda de organização no 
sentido de articular a comunidade escolar no pensar e elaborar meios e fins também 
voltados para a formação moral dos sujeitos. 

Partindo dos conteúdos, listados no PPC de Alagoa Grande a exemplo de 
Produção de texto, gênero textual, ortografia (Português, 3° ano), também refletimos 
sobre as possibilidades para que  o professor possa  encontrar, de forma intencional, 
conteúdos que fossem pensados para trabalhar, além da aquisição de conhecimentos, 
a formação moral do sujeito campesino.  De acordo com o que está expresso, na 
proposta curricular de português e matemática, percebemos que os conteúdos estão 
postos, unicamente, no sentido de aquisição de conteúdos, sem querer aqui diminuir a 
importância do documento e do conhecer que pode oportunizar. Porém, não podemos 
reduzir o processo de formação integral do sujeito, uma vez que o indivíduo necessita 
aprender a fazer, aprender a viver em contínua relação com os outros, para aprender a 
ser do Campo. Assim entendemos que a educação deve ter maior abrangência em suas 
finalidades, compreendendo que o ato educativo não deve está restrito a construção 
do conhecimento, incluindo a formação do indivíduo, espírito e corpo, sensibilidade, 
e sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade repassada de maneira 
transversal. 

Numa primeira analise da Proposta Curricular de Alagoa Grande percebemos 
como esta é colocada apenas como um meio de apoio para o professor, quanto 
ao ensino dos conteúdos de Português, Matemática, Historia, Geografia, Ciência 
e Artes, destacando quais os conteúdos podem e devem ser trabalhados em sala de 
aula, traçando objetivos gerais para se trabalhar com os alunos durante o período de 
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4 bimestres. Há uma visão de sujeito mostrada na proposta visa apenas desenvolver 
habilidades e competências a partir de uma visão mercadológica? Quais os valores, 
a cultura, as concepções de trabalho, vida e convivência são repassados? Para quem 
se dever planejar? Os meus objetivos de aprendizagem não vão mudando de acordo 
com o desenvolvimento da turma? De que forma preparamos sujeitos conscientes? 
Entre outros questionamentos, e fica como sugestão para nossa equipe em parceria 
com as comunidades das escolas campesinas do município de Alagoa Grande para 
pesquisar mais e intervir possibilitando o apoio pedagógico junto a (re)construção e a 
implementação de um PPC, um  instrumento viável para um bom desenvolvimento de 
habilidades e competências, pois este parte da construção coletiva do desejo daqueles 
os quais sonham com uma educação de qualidade.

CONCLUSÃO

Quando tratamos de proposta curricular, compreendemos sua natureza e sua 
dimensão. Ela deve apresentar ideias que norteiam todo trabalho e também conceitos 
estruturantes de todas as áreas e suas disciplinas, considerando séries e nível com 
sugestões de organização bimestral das atividades de ensino. Tem-se a tarefa de auxiliar 
na oferta de boas práticas que maximizam a gestão do currículo na escola, diretores vice-
diretores, professores, coordenadores assistentes técnicos pedagógicos e supervisores. 
Estruturando um material de apoio as atividades do professor com sugestões de aulas 
de matérias complementares de avaliação e até de projetos de recuperação paralelo. 

Desta forma, entendemos que ainda há muito para fazer para que haja um  
planejamento 100% adequado para o desenvolvimento das atividades atreladas ao 
ensino transversal voltados para aprendizagem de regras, princípios e valores da e para 
uma Educação do Campo, de forma a trabalhar conteúdos fundamentados de acordo 
com o contexto da vida rural nos seus diversos aspectos. 

Sendo essencial o envolvimento do coletivo possibilita a organização e 
sistematização de ações e estratégias que atendam às necessidades peculiares a cada 
instituição. Fundamentados em questionamentos como qual escola queremos? Quais 
os sujeitos que queremos formar? Que sociedade queremos para o amanhã? 

Diante das nossas analises iniciais e respaldados pela teoria que explicitamos 
neste ensaio não poderíamos apenas apontar os erros, pois este não é o dever de quem 
deseja uma educação de qualidade para os povos do campo. Sendo assim nos colocamos 
a disposição da comunidade escolar de municípios como o que nos permitiu o acesso 
a sua proposta curricular. Todavia nosso apoio deve ser visto com complemento para 
auxiliar nas ações de comunidades escolares e, partindo desse pressuposto.  
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A MOTIVAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DO CURSO TÉCNICO 
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RESUMO

O tema motivação ligado à aprendizagem está sempre em evidência nos 
ambientes escolares, impelindo professores a se superar ou fazendo-os 
recuar, chegando à desistência nos casos mais complexos. Objetivou-se 
com este trabalho identificar as principais causas que (des) motivam os 
estudantes, bem como as metodologias utilizadas pelo professor, levando 
em conta a necessidade de conhecer os problemas cotidianos enfrentados 
pelos alunos no aprendizado dentro da sala de aula, não esquecendo de 
dar a oportunidade de informar aos professores uma forma de realizarem 
sua própria auto avaliação que é de extrema importância. Para realização 
do trabalho optou-se pela entrevista como procedimento metodológico por 
acreditar que através desta fosse possível obter dados mais completos e 
representativos dos participantes. Foi aplicado questionários compostos 
de perguntas objetivas e subjetivas, onde foram entrevistados 30 alunos 
e 3 professores do CAVN/UFPB. Os alunos acreditam que estudar 
pode melhorar suas vidas, e isto é um incentivo para permanecerem na 
carreira acadêmica, além das influências familiares. Questionamento dos 
alunos sobre professores que não ministram suas aulas é frequente. As 
metodologias utilizadas devem ser um dos principais motivos que fazem os 
alunos se desmotivarem. Por outro lado os docentes falam que os alunos são 
desinteressados e a grande maioria não desperta interesse pelo conteúdo.

Palavras-Chave: Dinâmica. Metodologias. Desinteresse.

INTRODUÇÃO

A educação é uma prática social que contribui efetivamente para a construção e 
desenvolvimento da cidadania. Essa prática social é um processo que envolve diversos 
fatores constituintes do ensino e da aprendizagem e que devem estar em consonância 
com as reais necessidades dos alunos (ENGELMANN, 2010).

31 Licenciando em Ciências Agrarias - CCHSA/UFPB

32 Licenciando em Ciências Agrarias - CCHSA/UFPB

33 Licenciando em Ciências Agrarias - CCHSA/UFPB

34 Professora orientadora - CCHSA/UFPB. 
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Segundo Fita (1999, p. 77) “a motivação é um conjunto de variáveis que ativam 
a conduta e a orientam em determinado sentido para poder alcançar um objetivo”. 
Para Barbosa (2005, p. 21) “a origem da motivação é o desejo de satisfação de 
necessidades e um conjunto de fatores que determinam a conduta de um indivíduo”. 
Assim, depreende-se que a motivação é um comportamento causado por necessidades, 
direcionado aos objetivos de satisfação das mesmas; ou seja, é a busca da satisfação de 
desejos considerados primordiais em um determinado instante da vida de uma pessoa.

O objetivo do ensino, seguindo o pensamento de Brophy (1999), deverá estar 
centrado na obtenção de um nível médio e constante de motivação, com uma boa 
qualidade, que propicie ao aluno avançar diante dos desafios. Isto quer dizer que 
a intensidade do envolvimento do aluno não deve ser em nível muito baixo e nem 
muito alto, mas equilibrada e contínua, uma vez que os extremos podem prejudicar 
a motivação. Este autor afirma, portanto, que o estado de alerta, de concentração na 
atividade e de envolvimento mental sustentado, será mais produtivo quando o aluno 
enfrentar tarefas com maiores níveis de complexidade.

A questão da motivação tem um caráter especial, pois ela demonstra o estado de 
envolvimento do aluno com determinada atividade, e é fundamental no processo de 
ensino e aprendizagem (ENGELMANN, 2010). Segundo Bzuneck (2004), a motivação 
é entendida como um conjunto de fatores ou como um processo que leva, instiga ou 
provoca uma escolha, iniciando um comportamento que está direcionado a um objeto. 
Ela possibilita um repertório variado de opções ao aluno, dotando-o de recursos 
ideais, que tornarão possíveis escolhas autênticas e promoverão resultados altamente 
satisfatórios, pois potencializa o nível de interesse e de compreensão, que são os fatores 
geradores de uma aprendizagem plena. Nesse sentido, os alunos curiosos e excitados 
adquirem os recursos necessários para direcionar ações no sentido de superar os 
desafios apresentados. Esta superação, por sua vez, depende de um conjunto de fatores, 
mas, no campo motivacional, implicará em compreender a variabilidade do nível e da 
qualidade da motivação aplicada a determinada situação de ensino.

Colodel (2010) afirma que as relações entre o professor e o aluno sempre foram 
um assunto presente nas concepções de ensino das tendências pedagógicas. Segundo 
esta autora, sempre existiram discussões sobre como deveria ser o comportamento 
de professores e alunos enquanto mestres e aprendizes; e como as diferentes relações 
entre esses sujeitos podem afetar o processo de ensino-aprendizagem.

Barbosa (2010) enfatiza que o aluno se espelha muito no professor; e “se ele 
sabe estar acessível ao aluno e aceita a troca de ideias, terá resultados muito mais 
benéficos em seu trabalho porque conquista a confiança do aluno, e existirá um melhor 
relacionamento”. Assim haverá um ambiente mais propício para a construção do 
conhecimento por parte dos alunos. 

Por isso, o professor pode influenciar, de acordo com sua conduta na sala de aula 
para com os alunos, a importância que estes darão aos conteúdos. Há de se falar também 
sobre o seu humor e o respeito dispensado aos discentes, pois não se pode ensinar com 
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indiferença sem que isso tenha algum efeito negativo no ensino-aprendizado (SAINT-
ONGE, 1999).

OBJETIVOS 

Objetivou-se com este trabalho identificar as principais causas que (des) motivam 
os estudantes, bem como as metodologias utilizadas pelo professor, levando em conta 
a necessidade de conhecer os problemas cotidianos enfrentados pelos alunos no 
aprendizado dentro da sala de aula, não esquecendo de dar a oportunidade de informar 
aos professores uma forma de realizarem sua própria auto avaliação.

DESENVOLVIMENTO

Fundamentação teórica

As pessoas podem perder a motivação, quando as necessidades básicas não 
são satisfeitas, desde fisiológicas até as do ego. Em meados da década de quarenta, 
Abraham Maslow (1908-1970) anuncia a sua teoria sobre motivação. Tendo como base 
as suas observações como psicólogo, Maslow fundamentou a Teoria das Necessidades. 
Maslow (apud Bergamini, 2008) defende que praticamente todas as teorias históricas e 
contemporâneas de motivação se unem na consideração das necessidades, impulsos e 
estados motivadores. Bergamini (2008) destaca que o modelo de Maslow propõe a noção 
de necessidade como fonte de energia das motivações existente no interior das pessoas. 
Segundo Maslow (1962) necessidade é, em resumo, a privação de certas satisfações.

A teoria de Maslow propõe que os fatores de satisfação do ser humano dividem-
se em cinco níveis dispostos em forma de pirâmide, como ilustrado na Figura 1. A 
base da pirâmide compreende as necessidades de nível baixo, que são as necessidades 
fisiológicas e de segurança; o topo da pirâmide é constituído pelas necessidades de nível 
alto, representantes da busca pela individualização do ser, são as necessidades sociais, 
de estima e de autorealização. À medida que um nível de necessidade é atendido, o 
próximo torna-se dominante.

Figura 1: Pirâmide da Teoria das Necessidades de Maslow.
Fonte: Robbins, 2002.
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Na base da pirâmide, encontram-se as necessidades fisiológicas, como moradia, 
alimento, roupa. Tendem a ser mais intensas, enquanto não forem satisfeitas; são 
as necessidades básicas para a subsistência. À medida que essas necessidades são 
satisfeitas, a motivação direciona-se para outra necessidade e passa a dominar o 
comportamento da pessoa. Assim é para todos os níveis da pirâmide.

De acordo com Robbins (2002), a divisão da pirâmide em dois níveis é justificada 
pela diferença na natureza dos fatores de satisfação. As necessidades de nível baixo 
são satisfeitas a partir de fatores extrínsecos. Como exemplos de fatores extrínsecos 
nas organizações podem-se citar remuneração, local de trabalho adequado e segurança 
no emprego; no geral, pode-se concluir que, quando as empresas pagam salários mais 
altos os seus empregados terão a maioria das suas necessidades básicas atendidas. Já as 
necessidades de nível alto, são satisfeitas a partir de fatores intrínsecos, que, de acordo 
com Bergamini (2008), refere-se à necessidade de auto-realização, que representa a 
busca de individualização, ou seja, o objetivo que visa atender a mais alta inspiração 
do ser humano, de ser ele mesmo, podendo usufruir de toda a sua potencialidade, sem 
perder sua individualidade.

Metodologia

Optou-se pela entrevista como procedimento metodológico por acreditar 
que através desta, fosse possível obter dados mais completos e representativos dos 
participantes. Houve um acompanhamento das turmas antes da aplicação dos 
questionários, visando uma relação amigável com o público que seria entrevistado para 
que facilitasse a coleta de informações.

Os questionários continham perguntas objetivas e subjetivas tanto para os 
professores quanto para os alunos. Os mesmos foram aplicados aos estudantes em 
seus locais de descanso (residências), visando melhores condições de respostas, e para 
os professores em suas salas no ambiente dos professores. 

Utilizamos três turmas do ensino médio (1º, 2º e 3º ano) do Colégio Agrícola 
Vidal de Negreiros, do curso de agropecuária e, três professores, sendo dois bacharéis e 
um licenciado do respectivo colégio como público alvo. Os professores foram escolhidos 
devido à relação com os mesmos, tendo em vista à proximidade por serem nossos 
orientadores dos projetos de pesquisa e também pela disponibilidade de tempo. 

 

Figura 2. Alunos sendo entrevistados
Fonte: Daivyd Oliveira
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Após a aplicação, foi realizada a análise dos dados coletados para podermos 
observar o que os professores utilizam como metodologia de ensino, como motivam os 
alunos e quais os problemas que causam a desmotivação dos mesmos, bem como o que 
os alunos acham das aulas e o que deveria mudar para torna-las mais atrativas.

Resultados

Turma do 1º ano
Questionados sobre o interesse pelo estudo, 80% dos alunos entrevistados 

afirmaram gostar de estudar, pois são influenciados pelos pais e acreditam que através 
dos estudos terão um futuro melhor. 20% afimaram não gostar de estudar, pois veem os 
estudos como uma atividade cansativa e chata. Com relação ao incentivo, 70% disseram 
ter apoio dos pais, desde o incentivo até o apoio moral e financeiro, fornecendo-
lhes através destes, motivação para poderem aprimorar seus conhecimentos e visar 
melhores condições de vida. 16% são incentivados pelos avós,  7% pelos tios e 7% pelos 
primos.

Ao serem indagados sobre a importância de estudar, 50% responderam que 
querem possuir uma vida melhor no futuro, 30 % querem ter um bom emprego e 
20% pretendem obter conhecimentos. A partir deste exemplo podemos observar que 
a motivação para os estudos está relacionada com melhorias das condições sociais, 
e que o valor do conhecimento encontra-se em segundo plano para a maioria dos 
entrevistados. Quando questionados sobre o que os motivava frequentar a escola, 30% 
disseram ser a influência familiar, e, 70% a esperança de um futuro melhor. Se tratando 
de suas relações com os professores da instituição, 50% dos alunos responderam 
possuir uma boa relação com seus docentes, 40% afirmaram ter uma relação regular, 
e, 10% disseram possuir uma ótima relação com seus profrssores.

Apesar de uma boa parte de alunos verem a educação como alicerce fundamental 
para seu futuro, 30% afirmou não perceber problemas em sala de aula, enquanto 70% 
conseguiram perceber problemas. Estes estão associados à falta de interesse dos alunos, 
professores desqualificados e a desigualdade. Como sugestões para os professores 
melhorarem suas aulas, 60% dos alunos sugeriram a utilização de vídeo aula, 20% 
trabalhos em equipe e outros 20% jogos de raciocínio lógico. Os alunos informaram que 
aulas práticas (40%), jogos educativos (40%) e aulas dinâmicas (20%), deveriam ser 
incluídos na metodologia dos professores, pois os mesmos irão despertar o interesse e 
consequentemente o incentivo.

Com relação à sugestões nas metodologias utilizadas pelos professores, com 
finalidade de tornar as aulas mais interativas 70% dos estudantes sugeriram viagens 
práticas, 20% debate do conteúdo entre professor e aluno, e 10% não utilizar Datashow. 
E quando questionados se a escola pode contribuir para a realização de seus objetivos, 
todos responderam que sim, sendo 45% em contribuição para um futuro melhor, 35% 
esperançando conseguir emprego e 20% a certeza de que o saber é base de tudo na vida.
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Turma do 2º ano
Quando questionados se gostavam de estudar, 60% dos alunos entrevistados 

disseram que SIM e os principais motivos deste gostar eram a esperança de garantir 
um futuro melhor e adquirir conhecimento. Os outros 40% responderam que NÃO 
gostavam pelo fato de estudar ser uma atividade ruim, chata e cansativa. Ao serem 
indagados sobre quais eram as pessoas em sua família que mais lhes incentivava a 
estudar, 80% respondeu que eram seus pais, 20% seus irmão. Os avós e tios não foram 
citados pelos entrevistados.

No questionário aplicado, continha uma pergunta a qual tratava da importância 
de estudar, os alunos veem como importância principal a expectativa de um futuro 
melhor, emprego digno, adquirir e expandir o conhecimento, ajudar os familiares, ser 
um bom profissional e ganhar dinheiro com o seu próprio esforço, sem fazer coisas que 
vão contra as leis. Se tratando do fator principal para a frequência na escola, 50% dos 
estudantes afirmaram que a expectativa de um futuro melhor é sim um fator principal. 
30% disse que era a influência familiar, 10% as amizades e 10% a pressão de algumas 
pessoas de sua família. 50% dos alunos responderam que possuem uma ótima relação 
com seus professores, 30% caracterizaram como boa e 20% como regular. Ninguém 
mencionou ter uma relação ruim com os discentes.

Quanto aos problemas em sala, foi questionado se existe algum. 60% dos 
estudantes responderam que observavam problemas como a má convivência entre os 
alunos, brincadeiras chatas entre os mesmos e problemas com a infraestrutura. 40% não 
identificaram problemas. Ao serem indagados sobre o que seus professores utilizavam 
para tornar as aulas mais interativas, os estudantes responderam o uso de data show, 
a socialização em debates, as brincadeiras e aulas práticas. No questionamento, foi 
proposto aos alunos expor suas opiniões dirigidas aos professores sobre o que eles 
poderiam utilizar em suas aulas, para despertar e incentivar o interesse dos alunos. 
Os mesmos responderam que para melhorar as aulas, os professores devem utilizar 
tecnologias como tablets e notbooks, haver uma interação de docente e discente, 
utilizar de dinâmicas e brincadeiras, ser mais simpáticos, utilizar filmes ou vídeos e 
principalmente aumentar o número de aulas práticas.

Se tratando de sugestões, foi questionado que se os alunos pudesse sugerir 
algo para mudar suas aulas, qual seria esta (as) sugestão (as). Sendo assim, eles 
então sugeriram diferentes formas de avaliação, um melhor convívio com os alunos, 
haver uma orientação, incentivo, conversas e principalmente o aumento do número 
de aulas práticas, pois acreditam que o aproveitamento do conteúdo repassado será 
mais significativo. E para finalizar, continha a seguinte indagação: Você acredita que 
a escola pode contribuir para a realização de seus objetivos, como? 70% responderam 
que sim, a escola pode sim contribuir para a realização de seus objetivos, através da 
preparação em seu curso, pois a partir daí será um bom profissional, do conhecimento 
obtido e formação adquirida na escola. 20% responderam que não, pois, devido ao 
colégio ser uma escola interna, eles percebem uma carência de incentivo e contato da 
administração para com os mesmos. 10% não sabem.
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Turma do 3º ano
Todos os alunos entrevistados, afirmaram gostar de estudar, pois procuram 

uma melhor qualidade de vida, acreditam que através do estudo, no futuro terão bons 
empregos e assim uma melhor qualidade de vida. Quando indagados sobre incentivo 
familiar 70% responderam os pais, com motivação e recursos financeiros, 20% irmãos 
e 10% padrinhos. A família exerce uma função importante na motivação, pois ela é 
quem ensina primeiramente a educação e fortalece o vinculo com o conhecimento. 
Posteriormente eles foram perguntados sobre a importância de estudar, 80% querem 
ter conhecimento, profissionalismo e uma melhor visão do mundo. Depois foram 
pesquisados sobre os motivos que fazem eles frequentarem a escola: Influencia Familiar 
(30%) e Expectativa de vida melhor (70%), a força maior da motivação deles é terem 
um melhor futuro na sua vida.  Quando perguntados sobre as suas relações com os 
professores da escola, 70% respondeu que são ótimas, suas relações, 20% boas e 10% 
regular.

Apesar dos alunos verem que a educação é uma base fundamental para seu futuro 
30% responderam que problemas encontrados em sala de aula é a falta de interesse 
dos alunos, enquanto que 70% responderam que os professores são desmotivados ou 
não querem ministra suas aulas. Indagados sobre metodologia que os professorem 
utilizam para melhorar a aula, 40% utiliza o Data-show, 20% conversa com o alunato 
e 20% exemplos sobre o cotidiano. Os alunos acham que mais aulas práticas (50%) 
invectivariam os alunos, 30% debates sobre temas atuais e 20% filmes e documentários.

Como sugestões para seus professores melhorarem suas aulas, 40% indicam 
filmes e 20% atividade fora da sala de aula. Na última questão quando perguntados 
sobre se a escola pode contribuir para a realização de seus objetivos, todos responderam 
que sim, 60% que ele ensina amadurecer, 20% novos conhecimentos para a formação, 
10% ótimos profissionais e 10% poderão repassar seu conhecimento.

Professores
Dos professore entrevistados, 66,6% afirmaram que não acreditam que seus 

alunos gostam de estudar, pois não demonstram interesse, não querem. 33,3% 
dos entrevistados afirmaram que seus alunos gostam de estudar, pois pretendem 
ter uma vida melhor.  Todos acreditam que a família tem um papel fundamental/
decisiva/estimativa, para influenciar os alunos.  Todos acreditam que eles atribuem 
a importância do estudo, por causa de uma melhor condição de vida no futuro.  Os 
professores acreditam que os motivos dos alunos frequentarem a escola são as 
influências familiares (33,3%) e pressão familiar (66,6%). Todos têm relações ótimas, 
satisfatórias com os alunos.

Quando foram indagados sobre metodologias utilizadas em salas de aulas 1 
dos educadores respondeu que sempre busca motivar seus alunos com dinâmicas, 
jogos de raciocínios lógicos (onde um professor inclusive, incentiva a quem ganhar 
com premiação em dinheiro) e 2 através de seminários, trabalhos em grupos e  aulas 
práticas. Quando perguntados sobre como sua forma pedagógica pode favorecer a 
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motivação do aluno pelo estudo, 1 respondeu que pela reflexão e aproximação dos 
educandos para com o conhecimento, 1 planejamento e alinhamento pra diversidade 
e 1 explanar além dos conteúdos. Eles foram perguntados sobre o que deveria ser 
modificado em suas aulas para que mantenha a atenção dos alunos, 1 respondeu mais 
aulas práticas, 1 menor volume de conteúdos, maior junção da teoria com a prática e 
1 gestão, coordenação pedagógica, apoio ao professor e o corpo discente. Na ultima 
questão sobre quais dinâmicas os alunos gostariam que existisse em suas aulas, 2 
professores responderam que  gostariam de dinâmicas (práticas, jogos de raciocínio 
lógico, trabalhos em equipe), e 1 dos entrevistados deseja uma escola ideal com 
infraestrutura adequada, corpo docente qualificado, entre outros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os professores durante as entrevistas se mostraram muitos preocupados com os 
alunos, pois os mesmos não aparentam interesse algum em estudar. Se apresentam 
desmotivados e sem perspectiva de quão bom é estudar. Essa observação feita pelos 
professores os desestimula. Muitos trazem novas metodologias de ensino, fazem 
mudanças em suas aulas visando despertar o interesse dos estudantes para com a 
obtenção de conhecimento, mas na maioria das vezes são desmotivados com a realidade 
e falta de interesse dos seus alunos.

Por outro lado os alunos se queixaram da maioria dos professores com relação as 
suas aulas. Reclamaram das apresentações de slides muito extensas, professores que 
não ministram aulas de forma explicativa e falta de domínio do conteúdo, onde sugerem 
aulas mais dinâmicas com utilização de vídeos, documentários, filmes e debates para 
tornar a aula mais atrativa e proveitosa. Os alunos também reclamam da falta de apoio 
da direção do colégio, por saber do que ocorre e não tomar as devidas providências.

É importante destacar que este trabalho serviu principalmente para destacar 
ideias para modificações na prática educativa dos professores, onde estes vão poder 
refletir sobre quais métodos deveram tomar para combater esta desmotivação dos seus 
alunos.
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RESUMO

A contação de história vem sendo utilizada dentro das rotinas de sala de 
aula na primeira fase da educação básica brasileira, buscando desenvolver 
o gosto pela leitura nos alunos. Nessa perspectiva, esse trabalho apresenta 
os resultados de uma atividade de leitura e escrita que utilizou a contação 
de história como recurso pedagógico que teve como objetivo estimular o 
desenvolvimento da linguagem oral, visual e escrita dos alunos das séries 
iniciais do Ensino Fundamental, como também incentivar a imaginação e 
a criatividade nos mesmo. Isso a partir de estudos sobre os Parâmetros 
Nacionais de Língua Portuguesa (2001) que remete a importância da 
contação de história nas salas de aulas, a fim de propor uma aula interativa 
e prazerosa aos alunos.  A referida atividade foi realizada na Escola do 
campo situada no município de Bananeiras Estado da Paraíba, em uma 
sala de aula do 1o ano, com 12 alunos com faixa etária entre seis e sete anos. 
Como resultado, verifiquei que essa atividade deve ser coletiva e interativa 
onde os alunos possam realizar uma releitura do texto apontando suas 
respectivas interpretações, o que torna a aprendizagem significativa, 
sendo uma atividade lúdica que favorece a prática docente uma vez que é 
organizada e planejada.

Palavras-Chave: Escola do Campo. Contação de história. Linguagem 
Oral e Visual. 

INTRODUÇÃO

Desde o princípio da humanidade, o ato de contar histórias já se fazia presente na 
vida do homem. Tudo isso por que:

A criança e o adulto, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, todos, 
enfim, ouvem com prazer as histórias – uma vez que essas histórias 
sejam interessantes, tenham vida e possam cativar a atenção. A 
historia narrada, lida, filmada ou dramatizada, circula em todos os 
meridianos, vive em todos os climas, não existe povo algum que não se 
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claudiacavn@yahoo.com.br
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orgulhe de suas histórias, de suas lendas e seus contos característicos 
(TAHAN, 1966, p.16).

Desta maneira, a contação de história em sala de aula é importante, pois 
ela já faz parte da vida das pessoas e do contexto escolar, a mesma contribui para 
o desenvolvimento da linguagem oral, escrita e visual. Além disso, ela estimula a 
imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura. É uma atividade interativa que propicia 
uma aprendizagem significativa aos alunos.

Portanto este trabalho apresenta os resultados de uma atividade de leitura e 
escrita desenvolvida na Escola do campo situada no município de Bananeiras, Estado 
da Paraíba, mais precisamente, na sala de aula do 1º ano, apontando a importância 
da contação de história como recurso pedagógico nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Isso a partir do desenvolvimento do projeto de extensão: “Formação de 
profissionais da educação no/do campo da região do brejo paraibano: contribuições 
do núcleo de extensão multidisciplinar para o desenvolvimento rural” que busca nas 
escolas do campo do município de Bananeiras, realizar estudos e formações com os 
segmentos internos e externos da escola objetivando reconstruir e/ou construir o 
currículo da escola. 

Assim, acredito na importância e valorização da contação de história como um 
recurso pedagógico, pois ela contribui para o processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos, além de torna as aulas atraentes, dinâmicas e prazerosas. Consequentemente 
é uma atividade lúdica que favorece a prática docente, uma vez que é organizada e 
planejada.  

 
DESENVOLVIMENTO

Procedimentos metodológicos

Esse trabalho apresenta o desenvolvimento da atividade de leitura e escrita 
realizada na Escola do campo situada no município de Bananeiras, Estado da Paraíba, 
mais precisamente, na sala de aula do 1º ano. Destacando a importância da contação de 
história como recurso pedagógico nas séries inicias do Ensino Fundamental.

A referida escola atende as modalidades de ensino da Educação Infantil e o 
Ensino Fundamental anos iniciais, com o total de 95 alunos devidamente matriculados 
e distribuídos nos turno da manhã e tarde e conta com um quadro de 12 funcionários.

A atividade de leitura e escrita foi elaborada a partir dos estudos sobre os 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (2001) e o Referencial 
Curricular Nacional para Educação Infantil Vol.3 (1998), estes que remetem a 
utilização da contação de história nas salas de aulas, demonstrando sua importância, 
a fim de propor uma aula interativa e prazerosa aos alunos, proporcionando também 
estratégias para o desenvolvimento da linguagem oral, visual e escrita.   

A contação de história foi desenvolvida na sala do 1º ano, com um total de 14 
alunos, porém no dia em questão encontravam-se presentes 12 alunos, com a faixa 
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etária entre 06 e 07 anos. Inicialmente a professora conversou com os alunos sobre 
a sua respectiva ausência na sala devido à formação que iria acontecer, conforme a 
programação do projeto de extensão na qual a escola participa depois a mesma 
apresentou a turma. 

Deste modo, inicie a aula com a acolhida realizando à dinâmica “O que lembra?” 
com os alunos buscando estabelecer uma relação amigável e de confiança. A partir 
daí comecei uma conversa sobre a contação de história, fui realizando tais perguntas: 
“Quem gosta de ouvir historias? Quais as histórias vocês conhecem? Vocês gostam 
mais de ouvir ou contar histórias?”.  Nesse momento, houve a participação dos alunos 
eles foram respondendo as questões com entusiasmo. 

Sequenciando solicitei a eles que organizassem as mesas e as cadeiras lado a 
lado, depois apresentei o livro de história infantil: “Marcelo o porco que tinha medo 
de sujeira”, na primeira impressão os alunos acharam engraçado o título da história 
e destacaram que como um porco teria medo de sujeira. Deste modo comecei a ler a 
história mostrando as imagens.

Ao termino da leitura, os alunos demonstraram interesse pela história e 
logo pediram o livro para vê. Assim os alunos foram folheando o livro, depois disto 
organizaram uma roda de leitura que contou com as seguintes perguntas: “Sobre quem 
é essa história? Que personagem você achou mais interessante? Em que lugar se passa 
essa história? O que chamou especialmente sua atenção? Houve alguma coisa que você 
não gostou? Houve alguma coisa que causou espanto? Alguma coisa legal? O que você 
diria a seus amigos sobre esse livro?”, os alunos foram respondendo as perguntas, 
demonstrando entendimento sobre a história.

Dando sequência, distribui uma folha branca e solicitei aos alunos que fizessem 
uma produção textual, expliquei que eles iriam escrever e desenhar como foi à história.  
Deste modo conclui a primeira parte do planejamento e os alunos foram lanchar. 

Com o retorno, alguns alunos ainda foram concluir o desenho e sua respectiva 
pintura. Ao fim da atividade cada um fez sua releitura da história apresentado também 
o seu desenho. 

Para finalizar a aula, cada aluno confeccionou um fantoche correspondente a um 
personagem da história, como também pedi para que os alunos relatassem como eles 
acharam que foi aula. E assim finalizei a aula.

	     
Fig.1. Finalização da atividade de leitura e escrita, com os alunos do 1º ano. 

     Arquivo pessoal, 2014. 
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Resultados e discussão

O processo didático-pedagógico da atividade de leitura e escrita utilizou como 
recurso pedagógico a contação de história em sala de aula que teve como foco estimular 
o desenvolvimento da linguagem oral, visual e escrita dos alunos. 

Nesse contexto, Souto-Maior (2000) revela que:

[...] por meio das histórias as crianças ampliam e enriquecem o 
seu mundo mágico e aprendem a lidar melhor com determinadas 
situações, além de ampliar seu repertório verbal, ou seja, a construção 
de uma linguagem diferente da fala cotidiana, a história contada 
proporciona na criança a liberdade de criar e recriar e posteriormente 
fazer debates sobre a história contada do seu jeito e maneiras por 
meio da imaginação e da fantasia.

Portanto as ações que foram desenvolvidas dentro da contação de história buscou 
a participação de todos os alunos, isso a parti de uma roda de leitura e uma releitura da 
história trabalhada em sala de aula. 

Desta maneira, Rizzoli (2005, p.7) ressalta que:

Ouvir histórias tem uma importância muito grande para a criança: 
faz com que ela se sinta importante, sinta que alguma coisa está 
sendo feita especialmente para ela. As histórias também têm um valor 
terapêutico e, por isso, são narradas para as crianças como forma de 
terapia.

Assim, com a contação de história foi possível observar que os alunos interagiram 
entre si, assimilaram e compreenderam a história. Eles também se mostraram 
motivados e interessados em realiza-las, como também se esforçaram para concluí-las. 
Assim, a atividade de leitura e escrita foi desenvolvida de maneira satisfatória. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao realizar tal estudo em relação à contação de história como recurso pedagógico; 
verifiquei que a contação de história deve ser uma atividade coletiva e interativa, 
onde todos os alunos possam realizar uma releitura do texto trabalho apontando suas 
diversas interpretações.

Nesse mesmo contexto é importante destacar que esse recurso pedagógico pode 
ser utilizado como uma estratégia para o desenvolvimento da linguagem oral, visual e 
escrita dos alunos, tornando essa aprendizagem significativa e prazerosa.

Desta forma finalizo meu trabalho acreditando ter oportunizado um momento 
de reflexão a cerca da utilização da contação de história em sala de aula como recurso 
pedagógico.
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RESUMO

Nesse artigo apresentamos os resultados de uma pesquisa exploratória 
que teve como objetivo analisar o Projeto Pedagógico Curricular, com foco 
em uma Escola do Campo situada no município de Bananeiras, Estado da 
Paraíba. Os estudos pautaram-se em uma abordagem qualitativa à luz de um 
referencial teórico com embasamentos legais conforme a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional 9.394/96, algumas reflexões realizadas por 
Veiga (1995), Vasconcelos (2008) e outras fontes virtuais que remetem 
a importância da construção da proposta pedagógica da instituição de 
ensino, a fim de sistematizar as dimensões administrativas e pedagógicas 
constituindo a identidade da escola a partir da perspectiva de autonomia 
da mesma. Como técnica de construção de dados utilizamos a análise 
documental, a observação e entrevistas semiestruturadas com os segmentos 
interno e externo da referida escola, mas precisamente, a gestora escolar, 
04 professores, 47 alunos e 04 pais, o que demandou a presença direta das 
pesquisadoras no universo pequisado. Como resultado, verificamos a partir 
da fala dos sujeitos a importância e necessidade do Projeto Pedagógico 
Curricular para a organização das ações administrativas, financeiras, 
burocráticas e o funcionamento do processo educativo da escola.  

Palavras-Chave: Projeto Pedagógico Curricular. Escola do Campo. 
Organização Escolar.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como proposta analisar o Projeto Pedagógico Curricular (PPC) 
da escola, tendo como espaço para o desenvolvimento da investigação uma Escola do 

37 Discentes do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB/CCHSA 
Campus III – Bananeiras.

38 Discentes do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB/CCHSA 
Campus III – Bananeiras.

39 Discentes do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB/CCHSA 
Campus III – Bananeiras.

40 Professora Doutora da Universidade Federal da Paraíba – UFPB/CCHSA Campus III – Bananeiras– 
Departamento de Educação. Orientadora desse trabalho.
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campo do município de Bananeiras/PB, mais precisamente, realizada com os segmentos 
internos e externos que compõem a instituição de ensino. 

Nesse sentido iremos abordar uma temática em torno da existência, construção e 
execução das ações pedagógicas do PPC da escola; observando alguns pontos essenciais 
da estrutura composicional desse projeto.

Tudo isso porque, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) 9.394/96 as normas comuns e as do sistema de ensino, onde os estabelecimentos 
terão a responsabilidade de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Sendo assim, 
existe a necessidade de se construir um projeto que atenda a realidade da instituição, 
não esperando apenas os pareceres e iniciativas da Secretaria Municipal de Educação 
do Município para desenvolvê-lo. Já que a escola tem uma relativa autonomia para sua 
construção mediante o conhecimento prévio do contexto na qual ela está inserida. 

De modo que o PPC é uma ferramenta que proporciona de forma sistematizada 
as dimensões políticas e pedagógicas, a direção e o rumo do plano de ensino e das 
atividades diversas, as ações intencionais de curto, médio e longo prazo; contudo seu 
planejamento deve ser participativo, compromissado e responsável de forma a envolver 
todos os segmentos que compõem a escola.

Pensando nisso, no decorrer deste trabalho iremos analisar o Projeto Pedagógico 
Curricular e esperamos oferecer uma leitura mais consciente da sua importância na 
construção da identidade escolar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esse trabalho caracterizou-se com estudos exploratórios na escola municipal 
do campo situada no município de Bananeiras, Estado da Paraíba. Utilizamos uma 
abordagem qualitativa que buscou informações para melhor conhecer a organização 
escolar, visando à elaboração, construção e execução do Projeto Pedagógico Curricular 
da escola.

Caracterização do local da pesquisa 

Na escola funciona a educação infantil e a primeira etapa da Educação Básica, 
entre os turnos da manhã e tarde. A escola possui 01 gestor, 01 vice-gestor, 01 secretária, 
08 professores, 02 cozinheiras, 01 auxiliar de serviços gerais e 137 alunos. 

Em relação à infraestrutura, a mesma dispõe de 04 salas de aula, 01 cozinha, 
02 banheiros de uso comum e 01 destinado aos professores e funcionários. Os 
equipamentos existentes na escola são: som, televisão, aparelho DVD, algumas obras 
literárias adquiridas pelo projeto trilha.

Sujeitos da pesquisa 

O universo da pesquisa foi selecionado conforme as características definidas 
para efetivação e execução do projeto. Nesse sentido utilizamos de uma amostragem, 
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ou seja, uma parte da totalidade de elementos que compõem a escola em questão, 
procurando preencher e atender as exigências da representatividade, considerando 
sempre a proporção analisada. (Gonsalves, 2007, p. 70)

Nesse caso, estão envolvidos os segmentos internos e externos que compõem 
a escola, mas precisamente a gestora escolar, 04 professores, 47 alunos que se 
encontravam no horário da tarde na instituição e 04 pais que se fizeram presentes na 
escola.

Instrumentos utilizados 

Neste ambiente foram observadas ações e práticas diárias no intuito de buscar e 
coletar sempre o máximo possível de conhecimentos e materiais, através de pesquisas, 
diálogos, observações em grupo, entrevistas semiestruturada e análise documental. 

As observações aconteceram com um planejamento de tempo pré-determinado 
por um cronograma de datas, com o objetivo de analisar o atual PPC da escola, por 
isso foram realizadas por toda a equipe da pesquisa com um trabalho integral, sempre 
utilizando de registros e de uma possível pretensão de obter informações na ocorrência 
espontânea do fato por parte dos observados.

Considerando que a observação foi uma técnica que auxiliou a pesquisa, 
organizamos estratégias de familiarização e reflexão do assunto em questão, o controle 
previamente do tempo para sua concretização. 

Em meio às observações realizamos análises no PPC da escola, além das entrevistas 
com os segmentos internos e externos da escola onde foi possível uma interação 
mediante uma conversa de natureza profissional, para que não houvesse nenhum tipo 
de influência por parte do entrevistador nas respectivas respostas do entrevistado. 
Utilizando-se dessa técnica nos pesquisadores tivemos uma maior flexibilidade ao 
realizar as perguntas e uma oportunidade para verificar as atitudes do entrevistado.

Formas de análise dos dados

Com a obtenção dos dados foi preciso ordenar e organizar as informações 
coletadas para que possamos analisá-las e interpretá-las, ou seja, foi essencial que 
os dados coletados fossem classificados e divididos sob determinados critérios ou 
fundamentos estabelecidos pelo grupo.

Assim os dados foram classificados mediante à existência do Projeto Pedagógico 
Curricular, sua construção e ações pedagógicas. 

Nesse sentido a análise dos dados foi realizada à luz do referencial teórico com 
embasamentos legais conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
9.394/96, alguns trabalhos realizados por Veiga (1995), Vasconcelos (2008) e outras 
fontes virtuais sobre o referido assunto.
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RELEVÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO CURRICULAR

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 aponta que entre as 
“incumbências” de toda instituição de ensino está a de “elaborar e executar sua própria 
proposta pedagógica” e que todos os segmentos da escola devem participar desse 
processo.

Essa proposta pedagógica é conhecida como Projeto Pedagógico Curricular (PPC) 
da escola no qual compreende a toda organização escolar, nas palavras de Vasconcelos 
(2008) “O Projeto Político Pedagógico é o plano global da instituição”. O PPC é 
importante e necessário para um bom desenvolvimento da escola como um todo e para 
a própria construção de sua autonomia.

A construção do PPC deve partir de um diagnóstico das reais necessidades da 
comunidade escolar para que assim seja possível desenvolver um plano de ensino 
considerando as possibilidades de realização do mesmo, pois ele não é estático, pelo 
contrário é dinâmico, possibilitando mudanças, atualizações e reavaliação. Nessa 
perspectiva deve ser construído coletivamente pelos segmentos que compõem a escola 
e vivenciado nas práticas diárias. 

Deste modo o PPC é uma proposta pedagógica que também é um projeto político 
na medida em que envolve interesses da comunidade e pensa na formação social 
do sujeito. Desta forma Veiga (1995) afirma: “Todo projeto pedagógico da escola 
é, também, um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso 
sociopolítico com os interesses reais coletivos da população majoritária”. Assim o PPC 
é uma ação pedagógica e uma ação política, pois permite uma participação democrática 
por parte de todos os membros da comunidade escolar. Logo pedagógico e político são 
dimensões indissociáveis, nos quais levam a uma reflexão a cerca do cotidiano escolar.

O currículo, a seleção, esquematização e organização do conhecimento se 
materializam no PPC; desta forma a escola como instituição democrática tem o encargo 
de prever as características da mesma, considerando o contexto social, geográfico, 
histórico, em especial quando se fala em escola do campo.

Sobre isso, a Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002 diz em seu artigo 2º 
parágrafo único:

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade 
e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva do país.  
 

Nesse intuito a principal finalidade do PPC é a possibilidade de autonomia e de 
construção da identidade escolar, portanto, é importante que a construção dele seja 
feita democraticamente de forma a ouvir todos os sujeitos que formam a comunidade 
escolar, ampliando o diálogo e as novas instâncias para a construção do mesmo.
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Pensando nessa construção o PPC pode partir de dois níveis de organização: o 
micro que compreende a organização escolar como um todo e o macro que compreende 
as políticas públicas enfatizando as bases nacionais do Ministério da Educação. Vale 
ressaltar que a escola é considerada uma instituição social que vem lutando pelas 
descentralizações de poder buscando sua autonomia e liberdade.

Nesse sentido, a equipe da instituição de ensino deve estar preparada para realizar 
uma ação consciente de possíveis mudanças e transformações, de modo a pensar em 
um trabalho pedagógico de forma coerente. 

Princípios norteadores do PPC

A organização do trabalho escolar deve estar fundamentada nos princípios 
legais que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita. Princípios como: 
igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. 
(VEIGA, 2002, p. 03)

Desse modo podemos constatar que a escola deve ser um lugar onde todos 
tenham oportunidades de frequentá-la, tendo por obrigação evitar repetências e a 
evasão garantindo uma meta qualitativa do desempenho satisfatório de todos os que 
nela ingressam. Além disso, a instituição escolar necessita resgatar a autonomia e a 
liberdade, conceitos estes presentes na própria ação pedagógica.    

Outro fator contribuinte nesse processo de organização escolar, está associada à 
valorização do magistério, a remuneração e a formação continuada dos profissionais 
de educação, garantindo assim, a qualidade do ensino.  Vale considerar que a gestão 
democrática é fundamental para a construção do Projeto Pedagógico Curricular, pois 
é através dela que acontece a prática da participação coletiva, onde os diferentes 
segmentos da escola participam ativamente das decisões e opiniões expressas no 
documento.

Esses princípios norteadores, não podem ser espontâneos, muito menos 
individualizado, exige a participação de todos os envolvidos no processo educativo 
para que ele se concretize. 

Veiga (1995) acrescenta: 

A importância desses princípios está em garantir sua operacionalização 
nas estruturas escolares, pois uma coisa é está no papel, na legislação, 
na proposta, no currículo, e outra é estar ocorrendo na dinâmica 
interna da escola, no real, no concreto. (1991, p. 82)

Desse modo podemos concluir que o Projeto Pedagógico Curricular é uma 
metodologia de trabalho que possibilita re-significar a ação de todos os agentes da 
escola e deve ser colocado em prática tornando o ensino-aprendizagem mais eficaz.
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Construindo o PPC

A construção do PPC é uma organização do trabalho pedagógico. Sendo assim são 
apontados alguns elementos básicos: finalidades da escola; estrutura organizacional; 
currículo; tempo escolar; processo de decisão; relações de trabalho e a avaliação.

Nessa perspectiva os educadores precisam ter clareza das finalidades de sua escola, 
decidindo coletivamente o que se quer reforçar dentro da instituição, refletindo sobre 
questões culturais e sociopolíticas, a fim de formar o individuo para a cidadania. Dessa 
forma é necessário um currículo que leve em consideração o contexto social, procurando 
sempre agrupar as disciplinas como um todo, analisando e compreendendo a estrutura 
organizacional para resolver possíveis conflitos dentro da escola. É importante frisar 
que as relações de trabalho devem ser atitudes de solidariedade e reciprocidade.

De acordo com Veiga (1995) para concretizar a construção do PPC, a escola 
precisa reorganizar-se de dentro para fora, havendo uma democratização nas decisões 
através de um processo coletivo de avaliação que seja emancipatório.

ANÁLISE DOS DADOS

Com a obtenção dos dados foi preciso ordenar e organizar as informações 
coletadas para que pudéssemos analisá-las e interpretá-las, ou seja, foi essencial que os 
dados coletados fossem classificados em três categorias: existência do PPC, construção 
participativa e ações pedagógicas que condizem com o PPC.  Nesse sentido a análise 
dos dados foi realizada à luz do referencial teórico com embasamentos legais conforme 
a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, alguns trabalhos realizados por Veiga (1995), 
Vasconcelos (2008), análise documental e outras fontes virtuais sobre o referido 
assunto.

Existência do PPC

Entendemos que o Projeto Pedagógico Curricular da escola é uma ação 
transformadora. Por esse motivo, ele é a própria organização escolar e que a partir dele 
é possível fazer uma reflexão a cerca da prática cotidiana.

Diante disso, em meio às indagações sobre a existência do PPC com a gestora 
escolar a mesma afirmou que este existia e nos disponibilizou para que pudéssemos 
analisar. Através da análise foi possível diagnosticar que o mesmo atende as orientações 
de organização de Veiga (1995) onde indica que o projeto tem dimensões políticas e 
pedagógicas; dois níveis de organização, micro e macro; princípios norteadores de 
igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério; e 
a construção deve atender as finalidades, estrutura organizacional, currículo, tempo 
escolar, processo de decisão, relação de trabalho e avaliação. Diante disso, destacamos 
que o PPC da escola, esta de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN) n0 9.394/96, Art. 12, inciso I: “Os estabelecimentos de ensino, 
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respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência 
de elaborar e executar sua proposta pedagógica;”. Nessa perspectiva a escola tem 
autonomia e responsabilidade para elaborar seu projeto definindo o rumo, as ações de 
modo a atender às demandas do contexto no qual está inserido.

Construção participativa

Para escrever essa proposta pedagógica é necessário partir de um diagnóstico, 
ou seja, das vivências propiciadas pela comunidade escolar e dos traços identificadores 
da mesma. Isso porque a elaboração do PPC deve contribuir para criar ou fortalecer a 
identidade da própria escola. 

Nesse intuito essa construção deve ser participativa; para essa análise realizamos 
entrevistas que tinha a seguinte pergunta para os professores: “A construção do Projeto 
Pedagógico Curricular foi participativa?”, segue as respectivas respostas:

Professor 1: A construção do PPC da escola não aconteceu de forma 
participativa, uma vez que a parte teórica veio elaborada da Secretária 
da Educação, os funcionários da escola opinaram apenas em alguns 
pontos.
Professor 2: Foi, mas é preciso fazer algumas mudanças para o melhor 
desenvolvimento escolar.
Professor 3: Foi apesar de alguns pontos já estarem pré-determinados 
pela Secretária de Educação do Município.
Professor 4: No período de construção do PPC não fazia parte da 
instituição.
 

Decorrente as respostas foi possível analisar que a escola só tem uma pequena 
autonomia para a construção do seu PPC, já que conforme a indagação do professor 
1, o PPC chegou na escola com a parte teórica elaborada pela Secretária de Educação 
do município e somente em alguns pontos os funcionários da escola puderam opinar. 
Desta maneira a construção do PPC foi parcialmente participativa onde os professores 
não tiveram total autonomia para se expressarem. Vasconcelos enfatiza que:

Na elaboração participativa do projeto, todos têm oportunidade de 
se expressar, [...]. O processo de planejamento participativo abre 
possibilidades de um maior fluxo de desejos, de esperança e, portanto, 
de forças para a tão difícil tarefa de construção de uma nova prática. 
Almeja-se também a partilha de todos os bens, [...](2008, P. 171-172).

A partir da análise dos professores resolvemos questionar a gestora com relação 
à construção do PPC, onde indagamos: “Como se deu a construção do PPC da escola?”, 
a mesma respondeu que:

Na época em que o atual PPC da escola foi construído, em 2010, a 
minha participação foi como professora e não com gestora, na ocasião, 
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todos os funcionários da unidade escolar se reuniram e discutiram os 
principais pontos que direcionariam o trabalho da escola.
 

Seguindo da resposta da gestora foi possível identificar certa incoerência quando 
relacionamos a resposta da mesma com a resposta dos professores, pois ela não destaca 
que na época que o PPC foi construído, somente alguns pontos foram determinados 
pelos funcionários já que o mesmo chegou à escola com a parte teórica realizada 
pela secretaria de educação. Então o que levou a gestora a não destacar esse ponto 
importante em relação à construção do PPC?

Talvez a gestora tenha omitido esse ponto importante, porque a mesma não 
possuía uma clareza a cerca da construção do PPC devido à situação profissional na 
qual se encontrava. Dessa forma, compreendemos que a construção do PPC aconteceu 
de forma superficial, já que nem todos os pontos foram discutidos e definidos com os 
funcionários da escola.

As ações pedagógicas condizem com o PPC 

Como o PPC é a própria organização escolar e deve ser construído baseado em 
um diagnóstico das reais necessidades educativas; tende a buscar sempre o possível 
a ser realizado dentro das possibilidades do contexto do qual a escola está inserida. 
Desta maneira iremos analisar se ações pedagógicas condizem com o atual PPC, 
considerando o processo de aprendizagem dos alunos, a coposição curricular do PPC e 
a interação entre escola e família.

No que se diz respeito ao processo de aprendizagem dos alunos o PPC da escola 
retrata:

A instituição tem por missão formar o sujeito para o exercício da 
cidadania oferecendo propostas pedagógicas que venha a favorecer 
a formação do indivíduo crítico, participativo, responsável e capaz 
de construir sua própria autonomia. Considerando que cada série 
da educação básica tem seus objetivos específicos. (Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da escola pública estudada, 2010).

Partindo desse fragmento do PPC da escola foi possível diagnosticar que a 
mesma tem embasamentos legais quando indaga “ter por missão formar o sujeito para 
o exercício da cidadania” onde isso é apontado na LDBEN, Art. 24: “A educação básica 
tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores”. Apesar de estar fundamentada na lei foi necessário 
ir mais além ao que diz respeito à prática das atividades pedagógicas nas quais devem 
promover o desenvolvimento do individuo.

Diante da situação, utilizamos da entrevista para compreender como realmente 
acontece esse processo de aprendizagem dos alunos; primeiro com os pais onde 
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realizamos a seguinte pergunta: “Os conteúdos aplicados pelo professor atende as reais 
necessidades do aluno?”, eles responderam:

Pai 1: Sim, porque ele já está lendo tudo e as atividades que a professora 
passa ele faz tranquilamente.
Pai 2: Sim, porque ela faz as tarefas sozinha, só se atrapalha na leitura, 
por que tá começando a ler agora, mesmo assim, está se desenvolvendo 
bem esse ano.
Pai 3: Os conteúdos eu não entendo. Só sei que ela já tá lendo e 
escrevendo.
Pai 4: Sim, minha filha já me ajuda a ir para feira comprar as coisas. 
Ela anota o que tá faltando e na hora de ir comprar na feira sempre vai 
para conferir o troco.

A partir dessas indagações fica claro que para os pais o fato do filho (a) estar 
aprendendo ou já saber ler, escrever e contar é o suficiente. Nesse sentido os pais não 
consideram o desenvolvimento mental, físico e cognitivo da criança, na medida em que 
os próprios não tem conhecimento sobre o assunto. Isso porque quando indagamos 
sobre as reais necessidades de aprendizagens dos alunos, só foi considerado o ato de 
ler, contar e escrever desconsiderando qualquer outro aspecto educacional.

Dando continuidade partimos para a análise dos segmentos internos da escola no 
que diz respeito à composição curricular, considerando o Art. 26 da LDBEN: 

 Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013).
 

Desta forma destaca-se que o currículo é compreendido como a própria 
organização do conhecimento escolar onde deve conter a base nacional comum de 
conhecimentos e conteúdos e a parte diversificada na qual considere o contexto social 
aonde a escola encontra-se inserida. Nesse caso ainda deve-se ressaltar que a escola 
em questão é pertencente a uma zona rural e têm suas especificidades na política 
educacional da LDBEN Art. 28:

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas 
de ensino promoverão  as adaptações necessárias à sua adequação 
às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 
I – Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas as reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II – Organização 
escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar as fases do 
ciclo agrícola e às condições climáticas; III – Adequação à natureza do 
trabalho na zona rural.
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Procedendo dessas características observamos que o PPC da escola apresenta a 
seguinte composição curricular:

A composição curricular contempla-se de dois eixos: a Base Nacional 
Comum, com a qual se garante uma unidade padrão para que todos os 
alunos possam ter acesso aos conhecimentos mínimos necessários ao 
exercício da vida cidadã e a Parte da Diversidade do currículo composta 
de conteúdos complementares identificando as especificidades 
regionais e locais. (PPP da escola pública estudada, 2010).

Deste modo encontramos coerência em relação às bases teóricas legais e a 
composição curricular do PPC da escola. Que nas devidas circunstâncias indagamos 
com a gestora escolar: “Quais os conteúdos específicos que são abordados no processo 
de ensino?”, a mesma respondeu:

A escola desenvolve atividades que visam fortalecer a identidade 
cultural dos educandos trabalhando a diversidade de forma lúdica, 
promovendo projetos que valorizem suas vivencias contribuindo 
para o seu desenvolvimento intelectual. Nesse sentido os conteúdos 
aplicados se transformam em instrumento social melhorando a 
autoestima do aluno e a aprendizagem. Isso acontece por meio de 
atividades relacionadas ao contexto social no qual estão inseridos 
tais como: festa da padroeira, visitas a locais que fazem parte da rota 
cultural da cidade, folclore local e regional etc.(Gestora, 2013.)

A partir da narrativa da entrevistada foi possível analisar que realmente a escola 
desenvolve atividades que promovem a valorização do contexto cultura e social, na 
medida em que considera as experiências vivenciadas socialmente e culturamente 
pelos alunos no intuito de elevar a autoestima do mesmo.

Com essas perspectivas, a escola é um lugar de interações não só com professores 
e alunos, mas também com a família dos alunos. E essa interação tem seus princípios 
legais da LDBEN no Art.12 inciso VI, onde: “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas 
as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: articular-se 
com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com 
a escola”. Nesse contexto a participação da família na escola é de suma importância 
já que a mesma torna-se também um espaço de novas aprendizagens entre gestor 
escolar, professores e alunos. Nesse intuito, conforme a LBDEN Art.13 inciso VI: “Os 
docentes incumbir-se-ão de: colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade”, então cabe aos professores também articularem 
essas interações.

Para a análise dessa interação o PPC da escola apresenta as seguintes informações:
 
Esta instituição de ensino promove regularmente reuniões de pais 
e mestres, festividades de datas comemorativas, tais como: festa da 
páscoa, das mães, do São João entre outras. Onde a comunidade 
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reconhece as atividades propostas e participam positivamente das 
mesmas. De modo que busca atender as respectivas demandas e 
priorizar o bem estar de todos envolvidos no processo. (Projeto 
Político pedagógico da escola pública pesquisada, 2010).

Todavia é possível evidenciar que as iniciativas sempre provem do interior da 
escola; onde foi preciso analisar como essas relações chegam até as famílias. Isso foi 
possível a partir da seguinte pergunta na entrevista: “A escola promove atividades que 
envolvam a comunidade?”, segue as respectivas respostas:

Pai 1: Sim a escola sempre promove festas comemorativas e convida 
os pais para participarem, onde as crianças se apresentam dançando 
e cantando.
Pai 2: Sim tudo que a escola promove, as portas se abrem para a 
comunidade.
Pai 3: Sim a escola promove festas e reuniões onde todos são 
convidados.
Pai 4: Sim.
 

Decorrente das indagações é visível que a escola promove reuniões e atividades 
festivas que promovem essa interação entre ela e as famílias, na medida em que a 
escola abre suas portas para a comunidade permite uma convivência cotidiana onde 
todos poderão participar de forma democrática na decisão de propostas sejam elas de 
mudanças ou melhorias para o melhor desenvolvimento da escola como um todo. 

Dessa forma concluímos as análises dos dados coletados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao realizar tais estudos e pesquisas em relação à existência, construção e execução 
do Projeto Pedagógico Curricular de uma Escola do Campo situada no município de 
Bananeiras, podemos entender que o PPC é a própria organização escolar; que atende 
desde as ações pedagógicas até as ações administrativas, financeiras, burocráticas, ou 
seja, a escola como um todo.  

A partir da constatação da existência do PPC na escola, foi necessário diagnosticar 
a sua possível construção a cerca da reflexão do cotidiano escolar; daí a necessidade 
de observar a execução das práticas diárias desenvolvidas pelos segmentos da escola. 

Dessa forma, foi possível verificar que o corpo docente da instituição reconhece 
a importância e a relevância do PPC para o bom funcionamento do processo educativo 
na escola, apesar das dificuldades encontradas, já que o mesmo encontra-se em um 
processo de reavaliação e atualização.

Nesse sentido é importante destacar que o PPC não é estático, pois deve estar 
sempre em processo de avaliação e atualização conforme as necessidades do trabalho 
pedagógico da escola como um todo; ele é uma ferramenta que proporciona de forma 
sistematizada as dimensões políticas e pedagógicas, a direção e o rumo do plano de 
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ensino e das atividades diversas, as ações intencionais de curto, médio e longo prazo; 
contudo seu planejamento deve ser participativo, compromissado e responsável de 
forma a envolver todos os segmentos que compõem a escola.

Por fim, o Projeto Pedagógico Curricular é uma reflexão a cerca da prática escolar 
tendo como objetivo uma ação transformadora, na medida em que o processo de ensino 
aprendizagem deve acontecer de forma significativa considerando o contexto no qual 
os alunos estão inseridos. 
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RESUMO

O artigo tem como foco principal a nucleação das escolas do campo no 
município de Arara, Paraíba. Destaca-se que até o ano de 2008, o município 
possuía quinze escolas na zona rural, das quais atualmente oito não estão 
mais em funcionamento e as outras sete restantes foram transformadas 
em escolas polo. Esta pesquisa tem como objetivo analisar como ocorreu 
o processo de reorganização das escolas do campo no município de Arara 
e quais as consequências para as comunidades atingidas. Os sujeitos 
investigados foram a coordenadora da educação do campo do município 
e ex-funcionários das escolas fechadas. O instrumento utilizado para 
coleta de dados foi a entrevista semiestruturada. As reflexões assinalam 
que, como foi colocado nas entrevistas e relatos, de fato nos últimos anos 
muitas famílias do campo migraram para a zona urbana, o que resultou 
numa grande redução da população rural e consequentemente dos alunos 
daquelas localidades, dificultando o funcionamento das escolas e com isto 
afetando a qualidade de ensino; essa nucleação foi a saída encontrada 
para tal situação e mesmo com as decisões tomadas em consenso, de certa 
forma estas ações afetaram as pessoas do campo que tiveram suas escolas 
nucleadas, pois como até foi colocado no relatório da Coordenação acima 
citada, o melhor para cada aluno é estar na  sua comunidade,  comunidade 
esta que deve participar e compartilhar a gestão escolar da instituição de 
ensino.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Nucleação das escolas rurais – Processo que tem por objetivo 
a organização do ensino no meio rural, em escolas - núcleo, 
contrapondo-se a organização em escolas multisseriadas– [...]. A 
nucleação viabiliza-se por meio do uso intensivo do transporte escolar 
e deslocamento de alunos desde suas comunidades para escolas com 
maior população, onde estes são reunidos em classes de acordo com 
sua faixa etária. 
(GONÇALVES, 2010.)

 
 A nucleação das escolas do campo é hoje um assunto constantemente debatido 
no cenário nacional; trata-se de um processo em que aquelas escolas que apresentam 
dificuldades para manter-se em funcionamento, devido a diversos fatores, são fechadas 
e os alunos daquelas comunidades pelas tais atendidas, são transferidos para outras 
escolas próximas de suas residências, se deslocando através do transporte intracampo.

Diante de tal perspectiva, o presente trabalho tem como foco central a nucleação 
das escolas do campo no município de Arara, Paraíba. Motivadas principalmente por 
nossa curiosidade sobre tal situação, resolvemos pesquisar sobre esse processo que 
cada vez mais vem ocorrendo em nossa região e que levanta diversos questionamentos 
e hipóteses a respeito. 

Levantamos algumas questões para analisarmos, que foram norteadoras para 
a construção deste artigo. Porque isto está acontecendo? Quantas escolas foram 
nucleadas? A nucleação sobrecarregou as escolas polo? O que os funcionários das 
escolas fechadas pensam sobre tal situação? Dentre outros pontos surgidos.         

Sendo assim, esta pesquisa foi construída no âmbito das escolas do campo de 
Arara, com o objetivo de analisar como ocorreu o processo de reorganização das mesmas 
no município e quais as consequências para as comunidades que foram atingidas.

No contexto metodológico, o trabalho aqui apresentado é fruto de uma investigação 
realizada por meio de entrevistas e de um relatório a nós fornecido pela Coordenação 
Municipal de Educação no Campo, interligada a reflexões de leituras sobre o assunto, 
leituras estas que visavam o aprofundamento de nossos conhecimentos sobre o tema 
que tomamos como central na pesquisa. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

A nucleação das escolas do campo é um processo que consiste em organizar 
aquelas instituições de ensino, que apresentam dificuldades de funcionamento, em 
escolas polo, onde os alunos se deslocam de suas comunidades até a mais próxima, 
através de transporte intracampo para poder ter acesso a um ensino – aprendizagem. 
As escolas das suas comunidades onde eram atendidos acabam sendo fechadas sob 
alegação de inviabilidade de funcionamento. Nessa perspectiva, Oliveira (2010) afirma:
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Percebemos, a partir do nosso estudo, que, quase sempre, a Nucleação 
de escolas do campo aparece como “solução” para o problema da baixa 
qualidade do ensino no campo, especialmente, aquele levado a cabo 
pelas escolas rurais multisseriadas (OLIVEIRA, 2010).

Tal decisão deve ser tomada em um consenso com a população da área, pois eles 
dever estar cientes dos motivos da nucleação das escolas, como isso pode prejudicá-los, 
se por lei isto pode acontecer, quais serão os direitos a eles assegurados, para que possam 
expressar suas opiniões, declarar se estão ou não de acordo com a mesma, questionar, 
por exemplo, como os alunos irão se deslocar para outra comunidade e sugerir o melhor 
para os seus alunos, pois como está previsto nas diretrizes complementares, normas e 
princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação 
Básica do Campo em seu Artigo 4º:

Quando os anos iniciais do Ensino Fundamental não puderem ser 
oferecidos nas próprias comunidades das crianças, a nucleação rural 
levará em conta a participação das comunidades interessadas na 
definição do local, bem como as possibilidades de percurso a pé pelos 
alunos na menor distância a ser percorrida.
Parágrafo único. Quando se fizer necessária a adoção do transporte 
escolar, devem ser considerados o menor tempo possível no percurso 
residência-escola e a garantia de transporte das crianças do campo 
para o campo. (BRASIL, 2008).

Entretanto, mesmo sendo assegurados alguns direitos, como o transporte 
intracampo para os alunos se deslocarem até as escolas polo, sabemos que o ideal é que 
os mesmos sejam atendidos em suas comunidades, comunidades estas que apresentam 
realidades distintas e que devem ser compreendidas como tais, que tem por direito 
uma participação efetiva no cotidiano escolar dos seus alunos, o que se torna cada vez 
mais inviável por causa da nucleação, como bem afirma Gonçalves (2010):

As críticas feitas ao processo de nucleação denunciam o distanciamento 
da escola-núcleo das comunidades de origem de seus alunos e de suas 
respectivas famílias, além dos riscos e desgastes que longas viagens 
realizadas em estradas precárias implicam para os alunos. Indica-se 
também que a política de nucleação contribui ao desenraizamento 
cultural dos alunos do campo, tanto por deslocá-los para longe da 
comunidade de origem, como por oferecer um modelo de educação 
urbano, alheio ao seu cotidiano. Critica-se ainda o desestímulo à 
gestão participativa da escola, uma vez que, longe de sua comunidade 
de origem, os alunos e seus respectivos pais não teriam meios para 
participar da gestão da escola, conforme orienta a própria LDB. 
(GOLÇALVES, 2010).

Surge a partir daí, uma reflexão sobre a realidade atual da educação no campo, 
sobre os problemas que a população rural enfrenta na busca de seus direitos. 
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Infelizmente, parece que as suas necessidades estão cada vez mais sendo negadas, 
principalmente a participação no cotidiano escolar dos seus filhos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

O estudo realizado sobre a nucleação das escolas do campo no município de Arara 
nos permitiu uma grande reflexão sobre o tema abordado. Inicialmente buscamos 
informações na Secretaria de Educação do município, onde o secretário nos indicou 
a buscá-las na Coordenação Municipal de Educação do Campo. Sendo assim, fomos 
à coordenadora do departamento citado, explicamos a ela o nosso propósito e ela 
nos forneceu um relatório com informações centrais sobre o tema. Também fomos à 
procura de ex – funcionários destas escolas e conseguimos duas entrevistas.

Os sujeitos da pesquisa foram duas professoras que vivenciaram a nucleação das 
escolas onde trabalhavam, inclusive, uma atualmente trabalha em uma escola - núcleo; 
e a coordenadora municipal de educação do campo.

A partir da utilização e análise desses instrumentos metodológicos, conseguimos 
algumas contribuições e suportes pertinentes para o desenvolvimento deste artigo, 
cujo resultado ora apresentado tem como função central servir como material de apoio 
e pesquisa para outras pessoas que de alguma maneira se interessam por tal discussão.

Para uma maior compreensão, além das entrevistas, foram realizadas visitas a 
algumas escolas do campo e conversas informais com pessoas que tem contato com os 
moradores da zona rural que tiveram suas escolas nucleadas, como outros professores 
do campo, por exemplo.

ANÁLISE DOS DADOS:

De acordo com este relatório a nós fornecido, o município que antes contava com 
quinze escolas até o ano de 2008, hoje conta com apenas sete em funcionamento. Para 
um melhor entendimento, será apresentada uma relação sobre as escolas do campo do 
município que hoje se mantém funcionando e as que foram nucleadas, respectivamente:

ESCOLAS POLO ESCOLAS NUCLEADAS

E.M.E.I.F. José Ferreira de Melo
E.M.E.I.F. Domingos Pereira dos Reis
E.M.E.I.F. João Miranda de Oliveira
E.M.E.I.F. Riacho do Saguim

E.M.E.I.F. Pólo do Araçá E.M.E.I.F. do Jucá
E.M.E.I.F. Joaquim Ferreira de Lima

E.M.E.I.F. João Martins de Lima E.M.E.I.F. Avelino Alves dos Santos

E.M.E.I.F. Cônego Teodomiro de Queiroz E.M.E.I.F. São José

E.M.E.I.F. Barra do Salgado E.M.E.I.F. Antõnio Fidelis dos Santos

E.M.E.I.F. Severino Alves da Silva -----------------------------------------------

E.M.E.I.F. Olinto Onofre de Sousa -----------------------------------------------

(Tabela fornecida através do relatório feito pela coordenadora municipal de educação do campo, que nos 
entregou o mesmo no dia 04 de agosto de 2014). 
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Segundo informações contidas em tal relatório, principalmente o aumento da 
violência no campo, a intensificação da seca, a falta de produção dos agricultores que 
acabou gerando a necessidade de outros meios de trabalhos remunerados e a escassez 
da água potável, fez com que a população rural procurasse saídas para superar essas 
dificuldades, o que ocasionou um significativo êxodo rural, que refletiu nas escolas 
destas comunidades.  

Diante desta problemática, a Secretaria de Educação e a Coordenação municipal 
de Educação no Campo chegaram à conclusão de que não era possível organizar 
a estrutura de funcionamento das escolas com um índice muito baixo de alunado, 
e depois de um diálogo com as comunidades afetadas, chegaram a um consenso, a 
nucleação das escolas. De 15 escolas em funcionamento, a zona rural passou a contar 
com sete escolas polo. Ainda segundo a Coordenação já citada, que não nos forneceu o 
ano específico do fechamento de cada escola, tal decisão foi tomada em consenso com 
as comunidades rurais, através de reuniões com os alunos, pais, líderes comunitários, 
representantes da referida Coordenação, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da 
Secretaria de Educação, representantes políticos e membros em geral da comunidade, 
tudo devidamente registrado em ata, para que fossem esclarecidos os motivos para o 
fechamento das escolas.

Em uma entrevista realizada com uma professora que lecionava na E.M.E.I.M. 
Joaquim Ferreira de Lima, ela nos disse que a secretaria já estava alertando um possível 
fechamento da escola, que se concretizou em 2008. No último ano de funcionamento 
do estabelecimento de ensino, a escola contava com 16 alunos, que acabaram sendo 
transferidos para o Pólo do Araçá ou que vieram para as escolas da cidade. A professora 
destacou que nem todos concordaram com a situação, mas precisaram aceitá-la.

Na segunda entrevista, outra professora nos relatou suas experiências nas 
escolas do campo. Na E.M.E.I.F. São José, uma das escolas nucleadas, a docente relata 
que trabalhou no seu último ano de funcionamento, a mesma contava com ela, uma 
merendeira e 8 alunos ao total. O motivo da nucleação foi dado à falta de alunos; 
ela também diz que não foi um transtorno para aquela comunidade o fechamento, 
pois a escola polo não é distante da mesma. Hoje, a professora atua em uma turma 
multisseriada de 1º e 2º anos na E.M.E.I.F. José Ferreira de Melo (Escola Polo), que 
tem 95 alunos matriculados e funciona no período vespertino; segundo ela, a nucleção 
de outras escolas para esta não afetou o cotidiano de ambas as partes, pelo contrário, 
se tornou uma troca de experiências.

Considerando-se as reflexões acerca destes dados aqui citados e de outras 
informações colhidas em leituras e diálogos informais, percebemos que de fato, houve 
um grande êxodo da população do campo para a cidade, por diversos motivos. Segundo 
o último censo do IBGE em 2010, mesmo num ritmo menor que no censo anterior, o 
número de pessoas que moram na zona rural continua diminuindo. Esse fato influenciou 
muito na nucleação das escolas, visto que é difícil manter uma instituição funcionando 
com pouquíssimos alunos. Todavia, acreditamos que o melhor para cada comunidade 
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é manter um estabelecimento de ensino que atenda as suas necessidades e anseios, o 
que acaba se tornando algo cada vez mais inviável com a nucleação.

Acreditando no fato de que um processo indiscriminado e pouco participativo 
de nucleação de escolas rurais pode ser um forte influenciador de instabilidade nas 
comunidades da zona rural, uma vez que deixa de considerar as suas especificidades 
e o papel que a escola exercia nas mesmas; corre-se o risco de tornar mais intenso o 
processo de desligamento dos tais em relação ao seu redor, pois a sua ausência, quase 
sempre, significa uma perda para essas populações. Assim como destaca Arroyo (2008):

A Educação do Campo precisa ser uma educação específica e 
diferenciada, isto é, alternativa. Mas, sobretudo deve ser educação, 
no sentido amplo de processo de formação humana, que constrói 
referências culturais e políticas para a intervenção das pessoas e dos 
sujeitos sociais na realidade, visando uma humanidade mais plena e 
feliz. (ARROYO, 2008, p.23).

Compreendemos que mesmo com tantas problemáticas enfrentadas pela 
população rural, o melhor é que suas instituições de ensino sejam mantidas em 
funcionamento, que outras soluções sejam buscadas, para que seus anseios e 
necessidades sejam respeitados. Muitas vezes, os alunos que eram pra ser atendidos 
em suas comunidades e tiveram suas escolas nucleadas, acabam preferindo estudar 
nas escolas da cidade, o que também cada vez mais aumenta o número de alunos para 
serem atendidos nas escolas da zona urbana.

Ora, se esse êxodo rural está comprovadamente acontecendo, deviam-se criar 
políticas públicas que atendessem a população que ali reside, para que lhes fossem 
ofertadas melhores condições de vida, até porque se tal êxodo acontece e tem seus 
motivos, porque não voltar-se para as problemáticas que a população rural enfrenta, 
evitando assim fechar as suas escolas e fazer com que as já fechadas voltem a funcionar. 
Arroyo (2008):

[...] precisamos de políticas específicas para romper com o processo 
de discriminação, para fortalecer a identidade cultural negada aos 
diversos grupos que vivem no campo, e para garantir atendimento 
diferenciado ao que é diferente, mas que não deve ser desigual. 
(ARROYO, 2008, p. 49).

Ressaltamos mais uma vez que realmente é difícil manter uma escola com 
pouquíssimos alunos, de séries diferenciadas. Porém, destacamos e sabemos o quanto 
as instituições nucleadas eram importantes para suas comunidades e que é uma situação 
lamentável o que está acontecendo com essas escolas do campo, não só no município, 
como também na nossa região, no nosso país. Vale destacar que a multisseriação 
também é um dos argumentos para viabilizar a nucleação, sob a alegação de que é 
uma dificuldade manter uma escola em funcionamento com poucos alunos e em séries 
distintas, e que isto impedirá a oferta de ensino de qualidade aos alunos; como também 
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vale salientar que, mesmo nucleando, a multisseriação não acabou. Sabemos que é para 
o docente, atuar em uma sala multisseriada, um desafio, que requer um novo olhar para 
sua prática, mas é a partir desses desafios, que o docente poderá fazer uma reflexão 
sobre a sua atuação, poderá analisar as suas ações, as necessidades de cada sujeito 
no processo de ensino aprendizagem, percebendo os pontos positivos que existem na 
multisseriação. Rocha e Hage (2010) nos auxiliam a refletir, quando afirmam:

A grande vantagem das turmas multisseriadas é que o educador 
pode mediar a inter-relação entre diferentes faixas-etárias e de 
conhecimentos, tornando o fazer pedagógico mais dialógico, com isso 
fortalece-se o respeito pelo outro a valorização das diversidades e o 
entendimento de que é preciso partir da unidade para o todo, sabendo-
se que cada um deles é parte importante de um “sistema” que só será 
melhor se tiverem, conhecimento da realidade e se apropriarem desses 
conhecimentos para, então, buscarem possíveis soluções para os 
problemas impostos pela sociedade. (ROCHA e HAGE, 2010, p.136).
Por fim, vale lembrar que todas as decisões foram tomadas em 
consenso com a comunidade e autoridades, mas uma professora 
destacou que nem todos aprovaram a ideia, mas tiveram que aceitá-
la. Sendo assim, fica claro que a população compreende a importância 
das escolas em suas localidades e que perceberam que não era algo 
bom para eles próprios, mas aceitaram a situação. Hoje os prédios 
que antes eram instituições de ensino, servem apenas de sede para 
eventos da comunidade e serviços a eles prestados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Este artigo é o registro de uma investigação. Através dela, buscamos compreender 
um pouco da nucleação das escolas do campo em Arara-PB. Vale ressaltar que sua 
realização foi muito proveitosa, até mesmo para podermos refletir o nosso futuro na 
educação, a prática docente e sobre a educação do campo e suas dificuldades enfrentadas 
nos dias atuais.

Sentimos a necessidade de uma integração entre as comunidades que tiveram 
suas escolas nucleadas com as comunidades das escolas que estão em funcionamento 
para uma participação ativa das tais no cotidiano escolar dos alunos, pois em nenhum 
momento do relatório ou das entrevistas isto foi citado. Talvez um projeto, reuniões 
mais dinâmicas e frequentes, eventos culturais, ações comunitárias onde possam 
participar; para que tal interação não se reduza apenas a reuniões mensais de pais e 
algumas comemorações.

É importante destacar, uma vez que, a investigação leva a crer que o principal 
motivo da nucleação das escolas é a falta de alunos, que as escolas ainda em 
funcionamento podem também ser fechadas por tal motivo, pois enquanto melhores 
condições de vida não lhes for asseguradas a população rural do município, a tendência 
é cada vez mais sua diminuição e consequentemente o aumento da população urbana e 
de alunos nas escolas da cidade.
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     Portanto, além de um ótimo aprendizado e de uma grande reflexão sobre a 
educação do campo atualmente, fica aqui registrada também a nossa indignação com 
a situação das populações rurais hoje em dia, para que os olhares se voltem para eles, 
possibilitando as mesmas melhores condições de vida, para que suas necessidades e 
anseios sejam compreendidos e atendidos. Reafirmando, se esse êxodo rural continuar 
a acontecer, cada vez mais escolas serão fechadas na zona rural do município, sob 
alegação de falta de alunos. 
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RESUMO

Este trabalho apresenta o resultado de uma atividade interdisciplinar 
articulando conteúdos dos componentes curriculares Planejamento 
Educacional e Seminário Temático VII, desenvolvida no Curso de Pedagogia 
do Departamento de Educação do Centro de Ciências Humanas Sociais 
e Agrárias da UFPB. A atividade propiciou iniciação científica à medida 
que abriu espaço para estudos de campo em escolas da localidade e áreas 
circunvizinhas.  Neste trabalho a pesquisa foi realizada na Escola Municipal 
do Ensino Fundamental “Leonor Ramalho”, com o objetivo de estabelecer 
relação entre as reflexões teóricas a respeito do planejamento educacional 
e a organização/efetivação do trabalho escolar. Para o desenvolvimento 
dessa atividade utilizamos uma entrevista com a professora da escola que 
cognominamos de BELA. A entrevista comtemplou aspectos inerentes às 
concepções de planejamento educacional e de Projeto Pedagógico, bem 
como a organização do trabalho pedagógico no seu cotidiano. Os dados desta 
pesquisa revelaram embora de forma tênue como se realizava a pratica de 
planejamento da professora e da instituição, bem como o entendimento de 
Projeto Pedagógico e as articulações entre este documento oficial da escola 
e as ações pedagógicas desenvolvidas nesse espaço educativo. Foi possível 
identificar na perspectiva da professora a importância da articulação entre 
o planejamento educacional e o Projeto Politico Pedagógico da escola, por 
entender que estes sistematizam e caracterizam: estratégias, proposta, 
metas e politicas educacionais de acordo com a realidade da comunidade. 
Ficou evidente que o planejamento é a maneira mais pratica e eficaz de 
organizar o trabalho pedagógico, possibilitando o professor se situar no 
contexto de sua ação.
 
Palavras-Chaves: Organização do trabalho escolar. Planejamento 
Educacional. Ensino-aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa na Escola Municipal 
do Ensino Fundamental “Leonor Ramalho”, situada no Município de Borborema 
localizada na Praça Sigismundo Aranha.  Insere-se como atividade avaliativa no 
componente curricular Seminário Temático VII, tem como objetivo verificar a proposta 
Politico Pedagógica da escola e quais os seus critérios de planejamento educacional, 
contribuído para a formação do aluno estagiário, proporcionando o mesmo interagir 
diante na realidade da escola publica, aprimorando seus conhecimentos e fazendo uma 
ponte de ligação entre os teóricos estudados em sala de aula e a pratica de planejamento 
que a instituição apresenta. Analisando as concepções e critérios que o Projeto 
Politico Pedagógico – PPP da escola apresenta para a comunidade escolar, a partir do 
entendimento que este caracteriza a prática educativa da instituição, direcionando a 
ação pedagógica nela desenvolvida e ao mesmo tempo guiando o planejamento dos 
docentes na perspectiva de atender adequadamente às necessidades da comunidade e 
de todos que contribuem para o processo de ensino- aprendizagem. Pois o planejamento 
necessita estar articulado com o Projeto Politico Pedagógico da escola, oferecendo aos 
educados um ensino que considere a realidade e peculiaridades da comunidade onde 
se insere.

A estruturação do Projeto Político Pedagógico, como prática de planejamento 
é essencial para um bom desenvolvimento educacional, considerando que este, cria 
uma identidade da escola, respeita sua cultura e diversidade, fortalecendo a identidade 
de sua comunidade. O projeto pedagógico da escola é fortalecido com estratégias e 
metodologias, guiado através das orientações e mediado por políticas educacionais.

Conceituando o projeto político-pedagógico

Através de estudos bibliográficos é possível caracterizar o Projeto Politico 
Pedagógico, como um documento oficial que rege as estratégias e tomadas de decisões 
da instituição, é através dele que os docentes poderão subsidiar seus planejamentos 
educacionais e relatar as necessidades e metas que a instituição pretende alcançar 
durante o seu processo de ensino-aprendizagem focando sempre a realidade dos seus 
alunos e também suas habilidades e limitações, o PPP surge através de um diagnostico 
preciso da comunidade que recebe o atendimento escolar, em que o mesmo irá suprir 
toda dificuldade encontrada através de decisões e estratégias trilhadas por todos 
integrantes da instituição. Seguindo este raciocínio Veiga relata que:

[...] o projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do 
trabalho pedagógico em dois níveis: como organização da escola como 
um todo e como organização da sala de aula, incluindo sua relação 
com o contexto social imediato, procurando preservar a visões da 
totalidade. [...] o projeto político-pedagógico busca a organização da 
escola na sua globalidade (VEIGA, 1996, p.14). 
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De acordo com o que foi citado acima é possível afirma que o PPP, comtempla 
mais do que ações pedagógicas ele vai além de planos, projetos e planejamentos 
educacionais, ele abrangem todo o espaço escolar deste as quatro paredes que compõe 
a sala de aula, á todo espaço físico da instituição. Pois a escola tem que garantir 
condições adequadas de ensino oferecendo aos alunos maiores oportunidades de 
acesso e permanecia, propiciando um ambiente acolhedor com o seu espaço físico bem 
estruturado e organizado.

A escola precisa estar em constante comunicação com os professores, alunos, 
pais e funcionários, para poder tomar qualquer decisão, agindo de uma maneira 
democrática e participativa diante do cidadão que se pretende formar. 

Conceituando planejamento educacional

É através do planejamento que refletimos nossas ações e estratégias, pois o 
planejamento é algo inerente do sujeito a todo o momento estamos em um processo 
permanentemente de pensar sobre nossas ações.

Para Schimitz:

O planejamento é a colocação dos objetivos da escola dentro de uma 
situação concreta de aprendizagem. A escola alcança seus objetivos 
a partir desse planejamento. Naturalmente, há várias condições para 
que o planejamento seja o que se pretende: a garantia do sucesso. O 
planejamento tem de considerar a realidade [...] (SCHMITZ,1984,p.95)

O planejamento é um percurso, um caminho ou até mesmo uma trajetória em 
que se pretende seguir, é através dele que podemos trilhar nossos objetivos e organizar 
as ideias tornando como uma ação futura, mas as ideais precisam estar bem articuladas 
e planejadas, pois não é por qualquer coisa e de qualquer maneira que se planeja. Na 
educação o planejamento é uma ferramenta essencial do docente, pois ele objetiva as 
atividades e facilita o trabalho, propiciando o crescimento nas atividades pedagógicas 
e contribuindo para que o docente reflita sobre suas ações.

O foco ao planejar é pra que as aulas não se tornem copias de um ano para o 
outro, pois a cada ano a realidade da turma é outra, é muito errôneo que os professores 
apresentem aulas prontas sem diagnosticar a sua turma, pois é necessário observar o 
problema para apresentar uma hipótese e solução, em que requer planejamento das 
estratégias e decisões corretas.

Se observarmos claramente pode ver que o planejamento é de fundamental 
importância no processo de ensino-aprendizagem. As metas, os objetivos, os 
procedimentos, os recursos tudo precisa estar interligado para atender as peculiaridades 
dos alunos, pois estes que são o principal autor no meio educacional. Pressuponho que 
o docente precisa estar em constante planejamento e replanejamento de suas ações 
sendo o incansável pesquisador.
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METODOLOGIA 

O referido trabalho tem como objetivo compreender como acontece a organização 
do trabalho escolar e o planejamento educacional, na Escola Municipal do Ensino 
Fundamental “Leonor Ramalho”, a qual se deu por uma pesquisa de campo, em uma 
abordagem qualitativa; que utilizou a entrevista como técnica de coleta de dados. A 
entrevista semiestruturada individual e conduzida com a professora da escola campo, 
que esta localizada na cidade de Borborema-PB, teve ainda como procedimento 
metodológico a revisão de literatura, a elaboração do roteiro da entrevista, pesquisa 
em livros para poder dar suporte a toda fundamentação presente neste trabalho.

Pois a revisão de literatura é um fator primordial para a elaboração de trabalhos 
científicos, possibilitando o aluno aprimorar as suas ideais e pensamentos sobre o 
referido tema estudado, fazendo uma ponte de ligação entre as aulas dirigidas pela 
professora orientadora do trabalho e os teóricos estudados.

CARACTERIZANDO O CAMPO EMPÍRICO

A Escola M.E. F. “Leonor Ramalho”, estar situada na Praça Sigismundo Aranha 
no município de Borborema/PB. Atualmente a escola possui uma estrutura contendo: 
treze salas de aulas, uma secretaria (em que funciona a parte burocrática da escola), 
uma biblioteca, quatro banheiros masculinos e femininos, uma cozinha e sala de 
arquivo. O histórico rendimento das atividades exercido na escola é satisfatório em que 
as metas estabelecidas ao começo do ano foram bem alcançadas durante o ano letivo.

A escola tem com filosofia de ensino o de “Educar para Vida”, interligando as 
propostas dos programas governamentais com os da própria instituição, formando 
cidadãos críticos e capazes de ir além dos muros da escola.

A instituição inicia seu trabalho das 07h00min da manhã as 11h00min, oferendo 
Educação Infantil e o Fundamental I, da 13h00min á 17h00min o Fundamental II e das 
19h00min as 22h00min a Educação de Jovens e Adultos.

O estudo teve como colaboradora uma professora e utilizou como instrumento 
para a constituição dos dados uma entrevista que continha questões sobre a organização 
do trabalho escolar e Planejamento Educacional. A professora recebeu o cognome 
BELA escolhido a partir de sugestões da aluna estagiaria, devido a grande abertura e 
compreensão que a professora regente da sala apresentou diante das suas propostas 
pedagógicas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Iniciamos a entrevista indagando BELA a respeito da sua formação profissional 
e o tempo de carreia na docência, ela informou que possui o Pedagógico e trabalha há 
vinte e seis anos como professora da turma do Jardim II, mas que faz parte do corpo de 
funcionários da  instituição há onze anos. 
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Esta informação da docente me reporta ao Estagio Supervisionado na Educação 
Infantil quando testemunhei seu esforço para que suas atividades não se tornassem 
monótonas e repetitivas. Assim entendemos que o professor necessita estar em 
constante formação e que a continuidade de muitos anos na mesma serie acaba por 
nos acomodar. 

Interrogando se a escola possuía um documento oficial que subsidiava as 
atividades escolares e o planejamento educacional BELA fala a respeito da construção 
do PPP e destaca qual foi à contribuição dela como professora e dos demais funcionários 
presentes na instituição. Relata que o PPP foi iniciado através de reuniões entre 
funcionários e com o apoio da equipe da Educação, BELA contribuiu como professora 
da Educação Infantil relatando as suas atividades. Nesse sentido, Veiga (1998) nos leva 
a refletir quanto à relevância dessa participação:

É preciso que a instituição educativa, em seu coletivo, tenha em mente 
que o conhecimento é dinâmico e precisa ser pensado a partir do perfil 
de cidadão que anseia formar para atuar na sociedade que pretende 
construir. (VEIGA, 1998, p.13)

Apesar da fala da professora nos informar que todos participaram da construção 
do PPP, ainda notamos uma lacuna a respeito do real sentido que o Projeto Politico 
Pedagógico da escola requer, pois nele deve estar contido todo o contexto educacional, 
social, estrutural dentre outros que a escola deve trabalhar, pois é nele que esta sua 
identidade, que vai além de atividades escolares, ou melhor, não é composto apenas de 
questões burocráticas.

BELA relata que recorre ao PPP como um documento oficial para planejar suas 
aulas, que tem como referência na rotina escolar os procedimentos metodológicos que 
dão suporte a sua ação pedagógica. Isto é muito interessante, pois podemos ver que o 
planejamento esta interligado com as ações pedagógicas do PPP em sala de aula e que 
também é um instrumento teórico na organização da prática da professora.

Pergunto a BELA como ocorre o planejamento escolar e com que frequência o 
mesmo acontece, ela respondeu que acontecia quinzenalmente com a participação 
dos professores e coordenadores, os quais trocavam experiências de sala de aula e 
sinalizavam sugestões para o trabalho com as crianças. Dessa forma Schmitz, afirma 
que:

Os professores, através do planejamento, adquirir segurança, pois 
esclarecem seus objetivos, sistematizam as atividades e facilitam o seu 
acompanhamento [...] O planejamento põe os educadores em sintonia 
com os objetivos, necessidades e possibilidades da comunidade, da 
escola, dos alunos e deles mesmos. (Schmitz, 1984, p. 97)

É de suma importância o planejamento educacional, pois ele remete a reflexões 
e prepara o docente para o trabalho em sala de aula, oportunizando uma pratica bem 
sucedida e aprimorando toda teoria que foi embasada durante o seu planejamento.
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Continuando a entrevista a respeito do planejamento educacional indago 
BELA a respeito do seu suporte didático (documentos oficiais, livros, PPP, jornais, 
revistas e outros), o que considera para a organização e planejamento do seu trabalho 
pedagógico, a mesma informa que utiliza livros, os PCN’s e o PPP. Percebemos que a 
professora utiliza fontes muito importantes no seu processo de planejamento, buscando 
conhecimentos em que prioriza o documento oficial da escola, as normas e princípios 
que orientam a formação do cidadão que a instituição pretende formar.

Indago BELA a respeito dos procedimentos e aspectos que ela usa na seleção 
dos conteúdos aplicados em sala de aula, ela relata que usa metodologias que motive e 
atraia atenção e curiosidade das crianças sobre o conteúdo estudado, usando recursos 
concretos recicláveis e aparelhos tecnológicos. Na fala da professora percebemos que 
ela prioriza materiais e métodos que proporcione o maior contato entre professor-
aluno, ocasionando maiores interações dos alunos nas aulas e nas atividades sugeridas. 

A respeito da avaliação em sala de aula com os alunos BELA, explica que utiliza 
do método da observação e desempenho dos alunos nas atividades escolares.

De acordo com Richardson,

[...] observação é o exame minucioso ou a mirada atenta sobre um 
fenômeno no seu todo ou em alguma de suas partes [...] a observação 
não é apenas uma atividade mais difusa na vida diária; é também um 
instrumento básico, sistematicamente planejada, sistematicamente 
registrada e ligada a proporções mais gerais [...]. (1999, p. 259)

Neste sentido analisemos que não é por acaso ou por falta de planejamento que 
a professora avalia seus alunos através da observação ao contrário ela requer toda 
organização e estratégia do professor, através de um olhar minucioso da realidade de 
cada aluno partindo do diagnostico mais preciso e que o mesmo se materializa através 
das atividades escolares.

Ao indagar Bela a respeito da maneira como os alunos reagem diante das atividades 
escolares, ela relata que ao realizar as tarefas em classe os alunos desenvolvem com 
bastante desempenho e com sucesso, não há restrição de nenhum aluno. Em sua fala é 
notável que os seus métodos sejam bem trabalhados no momento em que ela expressar 
a satisfação dos alunos com as atividades em sala de aula.

Ao perguntar a BELA se ela considerava que os objetivos dos alunos foram 
alcançados para que eles pudessem prosseguir no próximo ano em uma turma mais 
avançada ela respondeu que todos foram alcançados, pois trabalhou todo o ano letivo 
com varias metodologias, possibilitando que os alunos adquirissem boas aprendizagens.

Isto é muito bom, pois ao analisar que todos os alunos haviam alcançado um 
bom desempenho avaliamos também a profissional docente entendendo que esta 
parecia ciente de suas responsabilidades, além de promover ações que validaram a 
aprendizagem, buscou instrumentalizar-se para as praticas futuras.

Convidamos BELA a avaliar e refletir sobre seu trabalho em sala, considerando a 
realidade que seus alunos se encontram, ela falou que tudo estava bem na medida do 
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possível, justificando que busca fazer sempre o melhor, despertando o interesse dos 
alunos.

Esta fala nos transmitiu lacunas, interrogações, pois a respeito da sua auto 
avalição ela não expressou pontos positivos e negativos nem externou aspectos que 
deveriam ser ampliados para as próximas etapas de seu trabalho.

Indago ainda BELA se é possível identificar alguma necessidade na organização 
do seu trabalho pedagógico, ela relata que a escola necessita de um espaço dedicado às 
crianças onde elas possam sair da sala de aula e participar de outras atividades lúdicas. 
Segundo UFRGS, na atividade lúdica:

[...] o que importa não é apenas o produto da atividade, o que dela 
resulta, mas a própria ação, o momento vivido. Possibilita a quem a 
vivencia, momento de encontro consigo e com o outro, momentos de 
fantasias e da realidade, de ressignificação de percepção, momentos 
de autoconhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, 
momentos de vida, de expressividade [...] “as atividades lúdicas 
permitem que o individuo vivencie sua inteireza e sua autonomia em 
um tempo-espaço próprio, particular”[...] (UFRGS, 2008)

Um espaço lúdico propícia a criança a interagir livremente e autônomo diante das 
atividades, cria oportunidades para que as elas se relacionem com o grupo de forma agradável 
e prazerosa fugindo das formalidades do ambiente escolar.

Finalizamos a entrevista perguntando a BELA, o que ela gostaria que avançasse 
no ambiente escolar, ela respondeu que gostaria que o município adotasse um livro 
para ser trabalhando em cada ciclo da Educação Infantil.

Percebemos que a professora gostaria de um livro para segui-lo durante todo 
ano letivo, pois a respeito dos conteúdos para se trabalhar na Educação Infantil 
eles estão bem explicito nos Parâmetros Curriculares, na LDB, no RCNEI e entre 
outros documentos oficias do Ministério da Educação, pois não é necessário seguir 
rigorosamente o livro didático ele é apenas um instrumento que pode ser direcionado 
pelo o professor não impede que o mesmo procure outras fontes de pesquisa além do 
livro didático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi de estrema importância para nossa formação como futura 
professora, pois nos proporcionou fazer uma ponte de ligação entre a teoria estudada 
em sala de aula e a realidade constituída a partir da entrevista com a professora BELA, 
alargando o nosso conhecimento a respeito da organização do trabalho escolar e o 
planejamento educacional, fortalecendo os critérios e definições a respeito do tema 
estudado.

Além de nos colocar de frente com a realidade dos planejamentos educacionais 
que as escolas públicas praticam, vendo a sua real importância e como ele se materializa 
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nas aulas. Constatamos, que para obter resultado positivo na educação, não se deve 
pensar ações imediatas, e sim ações sólidas e consistentes levando em conta o PPP da 
escola o qual rege as normas e estratégias que toda comunidade escolar deve se guiar.

Um aspecto identificado em nosso contato com a escola e com a professora que 
chamou nossa atenção foi a grande falta de ludicidade que a escola apresenta. Ao 
conhecer o seu espaço físico isto revelou mais ainda que as crianças ficam todo tempo 
preso às quatro paredes da escola sem brinquedos, jogos educativos e etc..., tudo isto é 
ao contrario do que diz a LDB, o RCNEI e entre outros documentos oficiais para uma 
Educação Infantil. Sinaliza a necessidade de que as crianças precisam experimentar 
espaços totalmente destinados as suas idades e não voltados para adultos sem nenhuma 
consideração aos nossos pequeninos, esquecendo-se do “Educar e Cuidar”. 

Enfim este trabalho de pesquisa contribui para os nossos estudos permitindo 
uma reflexão a respeito do PPP, e de todo trabalho organizativo da escola, ampliando o 
conhecimento sobre a prática do planejamento escolar e, ao mesmo tempo, revelando 
que o discurso ainda precisa ser efetivado na pratica de construção de um ambiente 
físico melhor para todos os alunos e para seu sucesso escolar.
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RESUMO

O Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) é parte integrante das ações 
do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) atua como ferramenta de 
reestruturação do currículo de ações do Ensino Médio, regulamentado pela 
portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009. O programa está sendo implantado 
e articulado nos 27 estados da nação, porém em poucas escolas, na Paraíba 
que possui 223 escolas, apenas 32 foram contempladas pelo programa, onde 
em dois anos 48 escolas foram beneficiadas. Este trabalho foi desenvolvido 
na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Padre Manoel Otaviano, 
Ibiara - PB e visou avaliar a implantação e desenvolvimento do PROEMI. 
A princípio foi realizada uma análise bibliográfica do programa e de seu 
funcionamento, após pesquisa documental dos arquivos da escola, como o 
senso escolar, aplicamos questionários aos alunos do 2º e 3º ano do ensino 
médio e entrevistas ao corpo docente da escola, onde foi observado que 
apesar da falta de infraestrutura da escola para atender o programa, o mesmo 
trouxe desenvolvimento no aspecto pedagógico e social da comunidade 
escolar, com aumento da carga horária, frequência e aprovação dos alunos, 
além de incentivar e financiar projetos de intervenções pedagógicas e a 
reestruturação do currículo do ensino médio.

Palavras-Chave: Educação. PROEMI. Ensino Integral. 

INTRODUÇÃO

Diante do panorama da educação brasileira, é perceptível que há muitos 
problemas, e cada vez mais tem se criado programas com objetivo de consolidar uma 
educação mais eficaz e corregi esses problemas. Um destes é o Programa Ensino Médio 
Inovador (PROEMI) que é parte integrante das ações do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), regulamentado pela portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, sendo 
uma ferramenta importante para o desenvolvimento do currículo no ensino médio, 
sendo considerado o substituto do ensino médio tradicional, correndo paralelamente, 
ao programa PRONATEC.

47 Graduado em Licenciatura em Ciências Agrarias.

48 Mestre em Ciências Agrárias (Agroecologia).

49 Mestre em Ciências Agrárias (Agroecologia).
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  O Programa Ensino Médio Inovador - PROEMI, integrante das ações do Plano 
de Desenvolvimento da Educação – PDE, como estratégia do Governo Federal para 
induzir a reestruturação dos currículos do Ensino Médio (MEC, 2014), ou seja, é um 
programa de apoio ao desenvolvimento de ações, para avanço da educação.  Visa 
auxiliar a expansão de ações inovadoras no currículo do ensino médio das escolas 
públicas, fazendo parte do pacto pela educação na idade certa que no caso do ensino 
médio seria entre 15 e 17 anos, além de possibilitar maior tempo do aluno na escola 
dando-lhe uma formação integral com dinamismo e ações voltadas ao seu cotidiano, 
propõem ainda uma satisfação e comodidade aos alunos, servindo três refeições ao dia, 
além de aulas interativas, integradas à cultura, lazer e ciência.

 O programa permitiu aos professores tempo para planejamento e formação, com 
uma carga horária de 35 horas na escola, sendo 20 horas aulas, cinco de planejamento 
individual, cinco horas de planejamento por área de ensino e cinco de planejamento e 
formação integrada entre todo corpo docente da escola. Outro objetivo do programa é 
promover o debate sobre o sistema de ensino buscando novas propostas, fornecendo 
apoio técnico e financeiro para seus desenvolvimentos. Com as possibilidades de 
inovação, faz-se necessário a restruturação curricular da escola que adere ao PROEMI, 
com propostas de desenvolvimento e articulação de áreas voltadas ao crescimento 
pessoal, cultural e científico dos alunos, de forma integradora, de acordo com o MEC 
“ações voltadas e monitoradas por oito macrocampos50: Acompanhamento Pedagógico, 
Iniciação Científica e Pesquisa, Cultura Corporal, Cultura e Artes,  Comunicação e uso 
de Mídias, Cultura Digital, Participação Estudantil e  Leitura e Letramento”.  

“Para a implementação do Programa, o Ministério da Educação destina recursos 
por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola” (PDDE), apoio técnico e disponibiliza 
Documento Base que visa orientar os sistemas de ensino e as escolas na formulação 
Projeto de Redesenho Curricular Orientador (PRC) (MEC - 2009). Sendo assim 
democraticamente utilizado para atender as necessidades e realidade de cada escola, 
seguindo apenas aos paramentos orientadores, dando padronização e seguridade para 
os recursos e resultado dos trabalhos. Segundo a Secretaria Educação Básica “a adesão 
ao Ensino Médio Inovador é dada pela secretaria de educação estadual ou distrital”. 

Tendo em vista que é um programa novo e que contempla poucas escolas, faz-se 
necessário uma avaliação sobre o ponto de vista da comunidade escolar a respeito do 
programa e de sua implantação. 

Diante do exposto o objetivo deste trabalho é analisar o PROEMI na Escola Estadual 
Ensino Fundamental Médio Padre Manoel Otaviano, verificando o desenvolvimento das 
propostas do programa, a reformulação do currículo, diagnosticando as expectativas e 
resultados esperados pela comunidade escolar.

50 Macrocampo: um campo de ação pedagógico-curricular no qual se desenvolvem atividades interativas, 
integradas e integradoras dos conhecimentos e saberes, dos tempos, dos espaços e dos sujeitos 
envolvidos com a ação educacional.  
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REVISÃO DE LITERATURA

Com o desafio de melhorar a educação do Brasil, o governo federal através do MEC 
e em parceria com as secretarias de educação dos estados da federação, realiza várias 
análises e implantações de programas. Em São Paulo foi implantado o Ensino Integral 
que tem ações e ponderações bem semelhantes ao PROEMI, como aulas integrais, 
desenvolvimento de áreas de ensino voltadas ao cotidiano dos educandos, servido três 
refeições ao dia, bonificação salarial aos professores e outras características. 

Oferece aos jovens que nele ingressa a oportunidade de vivenciarem um 
currículo sólido, diferenciado, dedicado ao desenvolvimento de suas 
habilidades e competências para que possam se preparar diariamente 
para o exercício de uma vida produtiva, com capacidade de inovar, 
apropriar-se e abrir possibilidades de gerar novas tecnologias, novas 
soluções para o convívio em sociedade e por fim avanços e melhorias 
na qualidade de vida (ALESP apud SEESP, 2014).

O PROEMI sendo implantado e articulado nas 27 federações do país, apesar de 
não estar introduzido em todas as escolas, já inseriu uma nova perspectiva de mudança 
de ensino. 

Com uma variante de heterogeneidade de um país continental e realidades de 
uma nação capitalista, já traz alguma avaliação, assim como Lima (2013) ao investigar 
que alunos não gostam das regras e pressões do programa, além da quantidade de 
aulas teóricas e falta de tempo para outras atividades, e ainda julga os problemas das 
estruturas físicas das escolas, que não estão aptas a comportar seus frequentadores 
com conforto durante todo o dia.

As informações repassadas por Lima (2013) corroboram com os pensamentos de 
outros educadores e pesquisadores como pode ser visto na entrevista ao Observatório 
da Educação, onde Ramos (2011) julga alguns pontos positivos do programa, porém 
ver dificuldade na inovação, devido à falta de estrutura e estratégia para atingirem as 
metas desejadas pelo PROEMI.  Um dos motivos da falta ou da não ampliação pode ser o 
desinteresse ou até mesmo de incredibilidade por parte de educadores e pesquisadores 
o que resulta até mesmo em falta de avaliação e informação do programa. 

Proemi na Paraíba

Em fevereiro de 2012 o estado da Paraíba adere e implanta o PROEMI 
como mais uma modalidade de ensino, contemplando 37 escolas em 32 cidades 
abrangendo as 14 gerências de ensino do estado. E como cita o Secretario de 
Educação do estado Afonso Celso, a missão do programa é “dar mais qualidade 
ao ensino, mesclando com novos conteúdos, novas perspectivas e metodologias”. 

Em 2013 mesmo com as dificuldades encontradas no ano anterior ouvi aumento 
nos números de escolas contempladas com o PROEMI no estado da Paraíba, passou de 
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37 para 48, apesar de serem apenas 11 novas escolas (entre elas a EEEFM Padre Manoel 
Otaviano em Ibiara - PB), isso demostra um avanço, já que a avaliação estrutural das 
escolas da Paraíba não atenderia com todos os méritos do programa. Como a atual 
Secretaria de Educação cita:

É o reconhecimento de uma ação que vem dando certo no Estado. Nós 
iniciamos o PROEMI em 2012 com muita dificuldade, porque o programa 
exige uma estrutura específica e física adequada que nós não temos na 
nossa rede. Mas nós optamos e dialogamos com o MEC para iniciar a 
execução do programa, considerando que o nosso compromisso maior é 
com o processo de ensino-aprendizagem, é como fazer escola por dentro. 
(MARCIA LUCENA, 2013).

Escola Padre Manoel Otaviano 

Um das escolas comtempladas em 2013 foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Padre Manoel Otaviano pertencente a 7ª gerencia de ensino, e localizada na cidade de 
Ibiara – PB, única da cidade a ser contemplada com o programa. A escola foi fundada em 
1971 e legalizada através de decretos de  nº 8.976 de 13 de março de 1981 e o decreto de 
nº 1.008 de 16 de outubro de 1985, que autorizaram respectivamente o 1º grau, atual 
ensino fundamental e  o 2º grau, hoje chamado de ensino médio. A parti de 2012, a 
escola passou a disponibilizar apenas o ensino médio, sendo a única escola publica da 
cidade de Ibiara a fornecer essa modalidade, contando com as três séries da modalidade 
normal/regular o antigo científico no horário diurno, além da modalidade Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) também com as 3 séries do ensino médio no horário noturno. 

Nos dois primeiros meses de 2013 a escola contava com um corpo docente de nove 
professores, um coordenado pedagógico, e um fiscal de disciplina, e atendia 209 alunos 
no ensino regula (que é o alvo da pesquisa), quando comtemplada com o programa 
PROEMI ela continuou com os mesmo 209 alunos, apresentando mudanças no quadro 
pedagógico com aumento de professores de nove para 13, de um fiscal de disciplina 
para dois, e a criação de um professor articulador. Com essa mudança ainda veio à 
criação de seis macrocampos (Acompanhamento Pedagógico/Integração Curricular, 
Iniciação Científica e Pesquisa, Cultura Corporal, Cultura e Artes/Produção e Fruição 
das Artes,  Cultura Digital, Leitura e Letramento) que são obrigatórios na vertente do 
PROEMI e que foi distribuído pelo novo quadro de professores, isso proporcionou 
grandes expectativas e inquietações para alunos, professores e toda comunidade 
escolar. No ano de 2014 com a continuação do programa, atende a 205 alunos sendo 
115 “veteranos” e 90 novos alunos, sendo que não houve alteração no corpo docente.

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada na escola Padre Manoel Otaviano, no município de 
Ibiara, que fica situado no alto Sertão da Paraíba na região do Vale do Piancó, possui 
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uma área de 224, 485 Km² e uma população de 6.031 pessoas, apresentando um IDH 
de 0, 586 (IBGE, 2014).  

O trabalho constou de pesquisas bibliográficas sobre o PROEMI, pesquisa 
documental na escola EEEFM Padre Manoel Otaviano, pesquisa de campo, com 
questionários, entrevistas e análise reflexiva dos dados. Houve a aplicação de um 
questionário de pesquisa com 90 alunos do 2º e 3º ano do ensino médio, devido 
estarem na escola a mais de dois anos se tornaram alvo principal da pesquisa e 
foram realizadas entrevistas ao corpo docente da instituição onde participaram 12 
professores, que segundo Boni e Quaresma (2005), o pesquisador deve seguir uma série 
de questionamentos definidos, porém em tom de conversa informal se atentando para 
que o entrevistado não “fuja” do assunto. Assim avaliando as concepções dos docentes 
e discentes, analisando desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e identificando 
o índice de frequência e evasão escolar antes e depois do PROEMI. 

Sendo assim um conjunto de descrições analíticas dos eventos atuais com visões 
dos principais participantes e avaliadores do programa, conduzida por perguntas pré-
elaboradas onde foram aplicadas seis questões nos questionários dos alunos, sendo 
três objetivas e três subjetivas, e as entrevistas aos professores foram norteadas por 
sete questões subjetivas e uma questão objetiva totalizando oito perguntas, que foram 
a base da coleta de dados da pesquisa.

De acordo com os princípios da pesquisa participativa o pesquisador se insere 
na realidade do seu objeto de pesquisa, o ser humano. Porém, este também é tratado 
como sujeito ativo na construção dos dados necessários a pesquisa. São utilizadas 
diversas técnicas para a obtenção dos dados, como: a observação participante, que 
obriga o pesquisador a inserir-se dentro da realidade estudada; a entrevista, que 
permite um maior aprofundamento das informações obtidas; a análise documental, 
que complementa os dados obtidos na observação e na entrevista e aponta novos 
aspectos da realidade pesquisada (CAMPOLIM, 2005). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com análise dos dados dos questionários aplicados aos 90 alunos, 
onde 39% são homens e 61% mulheres como pode ser observado na Figura 1. 

Gênero dos discentes

39%

61%
Masculino
Feminino

Figura 1: Porcentagem dos discentes entrevistados de acordo com o gênero
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Podemos notar uma pequena diferença entre o número de alunos do sexo 
masculino e feminino, mesmo assim demostrado que o público entrevistado apresentava 
diversificação dos gêneros.  
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Figura 2: Porcentagem de alunos distribuídos por faixa etária

Já em relação à faixa etária fica claro que escola Padre Manoel Otaviano, demostra 
números dentro da média nacional, apresentando mais de 70% dos seus alunos com a 
idade adequada que é entre 15 e 17 anos para o ensino médio, e 5,5% abaixo de 15 anos, 
ou seja, que chegaram ao ensino médio antes da idade adequada, e sendo algo notável 
para uma escola do interior da Paraíba são os números dos alunos que estão acima 
de 17 anos, apenas 20% (Figura 2) dessa forma fica pertinente a notoriedade, já que a 
média da região Nordeste segundo dados do IBGE é de mais de 60% de distorção e do 
Brasil de 50%. 

Outra questão a se avaliar na pesquisa são os dados demonstrativos de matrículas, 
evasão, aprovação e reprovação da escola, que são redundantes tendo como comparação 
os anos 2012 e 2013, mesmo com a escola adotando o PROEMI, mas podemos comparar 
e notar alguns números positivos trazendo uma pequena significância pelo ponto de 
abandono escolar, que diminuiu 5% no ano de 2013 e aumentou em 4% o número de 
aprovados, tendo um aumento de 2% nas transferências e diminuição de 1% reprovação 
como pode ser visto na Figura 3.
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Figura 3: Rendimento escolar

Ainda com aplicação dos questionários aos alunos foi possível analisar e avaliar a 
concordância da comunidade escolar quanto à implantação do novo modelo de ensino 
no início de 2013 e depois de um ano, a aceitação dos alunos ao novo modelo de ensino, 
sendo que os dados foram adquiridos por 90 alunos, onde 94,5% desses estudam na 
escola pelo menos dois anos (Figura 4).  

Comunidade escolar  

62%

38%

Aceitação do PROEMI
Rejeição do PROEMI

Escolha do tipo de ensino

30%

66%

4%

Inovador
Tradicional 
Não souberam respoder 

Figura 4: Aceitação da comunidade pelo PROEMI e escolha do modelo de ensino pelos alunos

De acordo com a pesquisa mais de 62% dos alunos acreditam que o PROEMI foi 
aceito por toda comunidade escolar da instituição analisada, enquanto 38% discordam, 
porém pela mesma avaliação os mesmos alunos, 66% dos discentes prefeririam estudar 
em uma escola tradicional enquanto 30% preferiam uma inovadora e 4% não 
souberam responder.  E tendo como compreensão da reflexão desses dados e mudanças 
drástica dos números em apenas um ano de programa, que o ensino integral proposto 
pelo PROEMI é cansativo, segundo os educandos. 

Essa insatisfação pode ser notada pelas respostas ao questionamento da pesquisa 
que dizia: Se pudesse optar por estudar em uma escola tradicional e uma inovadora. 
Qual escolheria? Justifique. Uma aluna do 3º ano respondeu: “Tradicional, pois 
nos dá tempo para estudar as avaliações e as demais atividades propostas pelos 
professores.” A resposta deixa claro que o ensino integral garante uma insatisfação 
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a aluna, e essa ideia é compartilhada por 100% dos alunos que deram preferência ao 
estudo tradicional, que facilmente é demostrada na semelhança das respostas, como 
pode notar nesta outra transcrição: “Tradicional, por que é só um turno e é menos 
cansativo, assim tenho mais tempo para realizar nossas tarefas pessoais” (aluno 
do 2º ano).  Como foi notável há conexão de significância entre as respostas dando a 
entender que para os alunos o maior problema do PROEMI é a carga horária das aulas, 
toda essa coerência é nítida nas demais respostas dessa pergunta.

 Isso poder ser devido a não adequação das estruturas físicas da escola para 
receber os alunos em tempo integral, porque depois do PROEMI a única mudança física 
do colégio foi a instalação de um bebedouro de água maior, e chuveiros nos banheiros 
femininos e masculinos, porém foi disponibilizado internet grátis para todos os alunos, 
além da instalação de uma estufa para servir refeição, o que deixa visível que na parte 
física de instalações que pouco mudou, o que não adequa o acolhimento desses alunos 
com um conforto, para compensar a carga horária exaustiva reclamada por eles, que 
poderiam ser compensadas por instalação de TV no pátio da escola,  climatização de 
salas de aula, implantação de armários para cada aluno, entre outras maneiras de 
adequar a escola a um ambiente confortável e atrativo para os discentes. 

Com tudo, seguindo avaliação de 30% dos alunos que disseram preferir o ensino 
inovador e responderam a mesma questão de preferência do ensino inovador e 
tradicional, e tivemos respostas como: “Escolheria e agradeço pela minha escola 
ser inovadora, pois como é o dia todo, está ajudando a muitos jovens saírem das 
ruas, e também, estudarmos mais, é bem melhor. As refeições servidas três vezes 
ao dia são boas, e muitos alunos não tem em casa uma refeição boa e de qualidade, 
porém sinto que aos professores tem dificuldade devido à falta de estrutura física do 
colégio” (Aluno 2º ano).  Outro aluno relatou: “Bom eu optaria em estudar em uma 
escola inovadora, por que agente se aprofunda nos estudos, inova nas tecnologias, 
sendo assim facilitar o meio de ensino, chegando a se divertir com os projetos que são 
desenvolvidos” (aluno do 3º ano).  

Dessa forma observando os dados com uma análise dos comentários descritos 
pelos alunos podemos notar que no início do PROEMI na escola teve boa aceitação 
pela comunidade, mas que hoje a maioria dos alunos prefere estudar em uma escola 
tradicional levando em conta principalmente a questão de adaptação ao ensino 
integral, mas vendo a opinião dos alunos que preferem o ensino inovador temos 
justificativas diferentes com uma ampla gama de definições de cada escolha, mostrando 
todas as características de objetividade do Programa Ensino Médio Inovador, no 
entanto os mesmo alunos que preferem o PROEMI deixam evidente que os alunos 
sentem falta de estruturas físicas adequadas a essa nova filosofia de ensino, isso é que 
da notoriedade na concepção dos alunos. 

Na avaliação do corpo docente da escola, onde foram entrevistados 12 professores, 
sendo 66% dos professores entrevistados possuem mais de dez anos de profissão, 
ou seja, uma vasta experiência de sala de aula de maneira tradicional, e 44% dos 
professores entrevistados possuem no máximo três anos de sala de aula (Figura 5), 
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mesmo com pouca experiência em relação a seus colegas de trabalho já apresentam 
maturidade e metodologia definida. 
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Figura 5: Número de professores de acordo com o tempo de serviço

Para os professores a chegada do PROEMI trouxe bastantes novidades, de acordo 
com a pesquisa, das 11 disciplinas de ensino tradicional, houve mudança em cerca de 
33%, principalmente de metodologia, didática e carga horária. Como afirma o professor 
da disciplina de História, que com a chegada do PROEMI pode interagir de forma mais 
dinâmica, podendo conciliar sua disciplina com os macrocampos de ensino propostos 
pelo programa, assim possibilitando cumprir todo seu programa de ensino sem perca 
de atividade e projetos dinâmicos que antes não havia tempo para realizar, além de ter 
maior tempo para o planejamento de suas aulas, sem falar na bonificação salarial de 
600,00 R$ por ser professor do PROEMI. 

Outro fator importante da entrevista com os docentes foi sobre a primeira 
impressão do PROEMI, que como unanimidade foi dito que o programa impactou, 
devido a uma proposta nunca vista por eles antes, com muitas metodologias e didáticas 
diferentes, porém como educadores avaliaram os benefícios para a comunidade, e 
aceitaram com toda dedicação e empenho possível o novo desafio, mesmo como muitas 
dificuldades estruturais e matérias do inicio do programa, inclusive sem nenhuma 
formação ou treinamento para determinado programa. 

Segundo os professores entrevistados fisicamente na escola pouca coisa mudou 
ou quase nada, o que dificulta certas propostas metodológicas do PROEMI, a falta de 
laboratório de ciências, de um laboratório de informática em funcionamento (o atual 
está sucateado não tendo condições de atender as proporções do programa), além 
de estruturas para acomodar os alunos com maior conforto e segurança. Apesar dos 
problemas também houve melhorias como a chegada de tabletes para o 1º ano de ensino 
médio o que proporcionou aos alunos novas formas de estudar e ter oportunidade de 
usufruir de tecnologia que grande parte não tinha acesso.

Com a chegada do Ensino Médio Inovador ao colégio a mudança do currículo 
foi visível foram adicionados seis novas disciplinas ou macrocampos de ensino que 
proporcionou a estabilização de ensino com uma maior vertente científica, artística 
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cultural e integradora, com propostas pedagógicas dinâmicas argumentadas através de 
projetos de intervenção, que na avaliação dos professores entrevistados foi a mudança 
mais característica do programa, que fez os professores se reavaliarem e mudarem 
suas concepções  de ensino e sua postura de educador para um maneira moderna e 
dinâmica de associação de ensino e pesquisa, sem o desligamento da cultura e lazer.

O que protagonizou um novo Padre Manoel Otaviano com propostas e trabalhos 
voltados ao atendimento da comunidade e uma formação agradável aos educandos, 
outra mudança foi o acréscimo dos recursos financeiros, que no segundo semestre do 
ano de 2013 foi liberado para o planejamento de restruturação do currículo de ensino 
da escola e desenvolvimento dos projetos elaborados pelos professores, sendo que o 
dinheiro só começou a ser liberado no primeiro semestre de 2014 o que dificulto os 
trabalhos de 2013 e mesmo assim foram desenvolvidos 10 projetos  de intervenção 
pedagógica na escola.

De acordo com os professores o programa foi bem aceito pela comunidade, apesar 
da reclamação de poucos alunos, mas que como profissionais de responsabilidade e 
de obrigação de uma visão social e crítica, ver que além da intensificação de ensino 
e cobranças sobre os alunos, o programa traz outros benefícios á comunidade, por 
manter os jovens longes das ruas, que nos dias de hoje é algo perigoso pela influência 
das drogas, prostituição, etc. E como afirma Fagundes (2001) educar não é somente 
informar, transmitir conhecimentos, mas também integrar o educando em uma cultura 
com características particulares, como a língua, as tradições, as crenças e os estilos de 
vida de uma sociedade. E sendo assim, os alunos atendidos pela instituição de grande 
maioria de origem humilde, ainda são beneficiados devido o programa garantir três 
refeições de qualidade, seguindo todas as recomendações de um nutricionista. 

Todos esses pontos foram relatados em conformidade pelos 12 professores 
entrevistados, que por último foram indagados sobre como eles caracterizariam 
o PROEMI no Padre Manoel Otaviano e as resposta mais uma vez demostraram 
homogeneização entre os profissionais dessa instituição, que caracterizaram o programa 
como um propulsor de educação, conhecimento, lazer, onde ainda estão descobrindo 
e usufruído de novas tecnologias e metodologias, e que precisam desenvolver vários 
pontos, mas que já é considerada uma revolução no colégio dando-lhe oportunidade de 
mudar a forma de ensinar como também a realidade da comunidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação do PROEMI na escola Padre Manoel Otaviano enfrenta diversos 
problemas, dentro desses problemas podemos destacar a infraestrutura, o que leva os 
alunos preferirem o modelo de ensino tradicional. Mas entende-se que a relação entre 
a comunidade escolar melhorou bastante e que a execução deste programa significou a 
mudança de vida para muitos alunos. O PROEMI proporciona ao educando como a toda 
comunidade uma seguridade com permanecia integral dos alunos, o que lhe afasta de 
algumas influências negativas e proporciona intensidade de ensino relevante para suas 
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proporções socioeconômicas, além de manter a frequência e aprovação dos alunos, e 
ainda incentivou e financiou projetos de intervenções pedagógicas e reestruturação do 
currículo do ensino médio, sendo uma das poucas escolas privilegiadas com o programa 
no estado da Paraíba.

Com tudo o programa vem crescendo a cada ano, dessa forma espera-se que 
mais trabalhos voltados a entender e avaliar o Programa Ensino Médio Inovador 
sejam construídos e ampliados de forma ímpar e imparcial e que possamos melhorar 
a educação no Brasil.
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RESUMO

Este trabalho tem por finalidade realizar um estudo dos conceitos de 
avaliação presente em professores das escolas públicas que lecionam 
nos municípios de Guarabira e Bananeiras-PB. Observando as práticas 
docentes a partir de entrevistas com os mesmos buscamospromover uma 
discussão que leve em consideração os vários aspectos que constituem a 
profissão docente e seus atos avaliativos. Partimos das concepções teóricas 
de Nóvoa (1993, 2000), Josso (2006),Goodson (2008) e Luckesi(1995) 
sobre os conceitos de avaliação e uso de depoimentos orais como recurso 
metodológico para estudos no campo educacional. Espera-se que este 
trabalho possa contribuir para uma série de trabalhos que utilizam como 
método de analise as pesquisas com professores e suas histórias concepções 
de avaliação bem como  possa suscitar novas discussões que propiciem uma 
maior  consciência a respeito dos processos de constituição tanto do campo 
educacional quanto  do profissional docente.

Palavras-Chave: Avaliação. Desafios. Entrevistas.

INTRODUÇÃO

No presente artigo faremos uma reflexão sobre a avaliação e seus desafios a fim de 
melhor compreendermos seu processo no ensino e na aprendizagem. Para tanto, realizamos 
um estudo comparativo entre as escolas das cidades de Guarabira e Bananeiras para obter 
dados sobre o processo de avaliação nesses espaços escolares. Sendo a educação algo 
primordial na construção do sujeito, a avaliação está ligada diretamente nesse processo. 
Versa que a grande importância para compreender como se dá o processo do ensino 
adotado pelos professores e a aprendizagem concebida pelos alunos é considerando que a 
avaliação é um instrumento não menos importante no processo de ensino-aprendizagem. 
Sabe-se que ela tem a incumbência de nortear o trabalho do professor, fazendo-o refletir 
sobre sua práxis. Quando a prática avaliativa do professor não condiz com a realidade 
daqueles a quem ele procura atender, há que se refletir sobre a mesma, afinal, avaliação 
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requer uma postura de um professor que se envolve a descobrir as necessidades e os 
verdadeiros problemas que cerceiam sua sala de aula.  

 Avaliar é fruto de uma ação e de uma reflexão, proporcionando compreender a 
maneira que se dá a metodologia exercida dentro da sala de aula, como que o educando 
reflete sobre as situações vividas, com isso, poder reformular as hipóteses a procura de 
se obter um saber enriquecido, de vários pontos de vista, e avaliar a sua prática a fim 
de se chegar a uma reflexão coletiva.

Utilizaremos como referencial teórico as proposições de Cipriano Carlos Luckesi 
visto que o autor investiga em seus trabalhos o ato da avaliação pensando para além dos 
muros da escola, para o autor toda a comunidade escolar deve participar ativamente do 
processo avaliativo. Entre os conceitos elaborados pelo autor está o que ele denomina 
de disposição de acolher que está presente no sujeito que avalia e não na própria 
avaliação. Essa disposição de acolher ao aluno não pode ser excludente, partindo 
de um julgamento prévio do aluno, é importante para o professor estar atento ao 
acolhimento, pois para Luckesi não nascemos com essa disposição, ela não é, portanto, 
inerente ao professor. Após essa concepção inicial do ato de avaliar, o autor ainda 
coloca que é preciso considerar ainda dois processos que atuam de forma articulada 
que são respectivamente: diagnosticar e decidir. No primeiro o autor compreende de 
diagnosticar como uma constatação e qualificação do objeto de avaliação, partindo 
das suas questões especificas, é preciso, portanto, conhecer o objeto a ser avaliado. 
Após esse conhecimento do objeto é preciso atribuir uma qualidade ao mesmo, ou seja, 
perceber quais as questões culturais que envolvem o ato educativo. O ato de qualificar 
seria também para o autor uma tomada de posição, visto que se a qualificação for 
negativa, o que fazer como essa negatividade? Como proceder?

Dessa forma o ato de avaliar na perspectiva de Luckesi deve ser um ato dialógico e 
construtivo e não apenas impositivo. Partindo dos conceitos do autor vamos perceber quais 
os caminhos avaliativos trilhados pelas professoras da disciplina de História nos seguintes 
estabelecimentos: Escola Municipal Edivardo Toscano e Escola Estadual Antenor Navarro 
ambas localizadas na zona urbana da cidade de Guarabira, Escola João Paulo II, Distrito de 
Roma e Escola Antônio Coutinho na zona rural da cidade de Bananeiras.

Além das proposições de Luckesi, partimos também das proposições teóricas 
de Paulo Freire sobre autonomia, para que o ato avaliativo permita que os sujeitos 
passem da consciência ingênua para uma consciência critica. Se a escola passa de uma 
educação bancária, onde os alunos seriam meros depósitos de conteúdos e que esses 
passariam por uma avaliação simples para perceberem se estão aptos ou inaptos sobre 
o que lhe foi repassado, uma avaliação no sentido dialógico de Freire permitiria que os 
alunos e professores construíssem coletivamente suas autonomias.

PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

O presente trabalho apresenta um breve diagnóstico dos desafios que alguns 
professores se deparam no momento de avaliar seu alunado. Como caminho metodológico 
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utilizamos a pesquisa narrativa, esse tipo de pesquisa permite que uma série de 
escritas de si sejam pensadas enquanto método de investigação, dentre as questões 
que poderiam ser analisadas (biografias, histórias de vida, cartas, diários) lançamos 
mão do uso de depoimentos orais, onde quatro professores foram entrevistados, sendo 
dois de escolas públicas da zona urbana de Guarabira e dois de escolas públicas da 
zona rural de Bananeiras. Dentre os teóricos que utilizam esse método de pesquisa 
destacamos o Nóvoa (1993, 2000), Josso (2006) e Goodson (2008), pesquisadores que 
nos colocam questões centrais para o desenvolvimento dessa pesquisa.

Para Nóvoa: 
[...] a utilização contemporânea das abordagens (auto) biográficas 
é fruto da insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de 
saber produzido e da necessidade de uma renovação dos modos de 
conhecimento científico (...) nova atenção concedida [para esse tipo 
de abordagem] no campo científico é a expressão de um movimento 
social mais amplo (...) encontramo-nos perante uma mutação cultural 
que, pouco a pouco, faz reaparecer os sujeitos face às estruturas e aos 
sistemas, a qualidade face à quantidade, a vivência face ao instituído. 
(NÓVOA, 1993: 18).

Em seu estudo intitulado As políticas de currículo e de escolarização (2008), 
Goodson discorre sobre a necessidade de se trabalhar com as memórias dos educadores, 
visto que para o educador os sistemas de ensino ao formalizar as suas politicas 
acabam por excluir os saberes e experiências dos professores, se faz necessário ouvir 
os educadores para a compreensão dos elementos que compõe a sua pratica docente. 
Continuando com o debate que versa sobre a importância do uso de biografias nas 
pesquisas educacionais, Josso (2006) destaca a biografia como parte formativa do 
sujeito educador, pois percebemos a partir dessas narrativas os mecanismos da 
sua formação docente. Para o autor os sujeitos ao serem submetidos a esse tipo de 
pesquisa acabam por refletir sobre a sua prática, pois ao serem interrogados sobre a 
sua formação percebem que há uma íntima relação entre as questões da esfera privada 
(subjetividades, história de vida) e a esfera pública.

Belmira Oliveira Bueno (2006) ao fazer um apanhado dos trabalhos que utilizam 
a escrita de si na educação, discorre que houve um aumento dessas pesquisas no 
decorrer da década de 1990, sendo os trabalhos publicados no exterior, sobretudo os 
de Novóa e os de Josso, propulsores de tal aumento.  Para a autora:

[...] o uso intenso que se faz das autobiografias e histórias de vida 
trouxe dados importantes para o debate e aprofundamento das 
questões referentes à pesquisa educacional, no que tange à formação 
de professores e profissão docente. (BUENO  et al., 2006: 409)

Partindo das concepções teórico-metodológicas elencadas acima, os resultados 
dessas entrevistas é que nortearão o trabalho, considerando que a partir desses, 
discutiremos os conceitos de avaliação e os desafios em que os professores se deparam 
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no momento de avaliar. Para assegurarmos o sigilo da identidade das professoras, 
utilizaremos pseudônimos.

As entrevistas foram realizadas com elas: 
 ● Professora Miriam, formada em História, leciona há 18 anos, sua turma é do 
6º ano do ensino fundamental, na Escola Municipal Edivardo Toscano na zona 
urbana da cidade de Guarabira. 

 ● Professora Jéssica, formada em História, leciona há 5 anos, sua turma é do 7º 
ano do ensino fundamental, na Escola Estadual Antenor Navarro na zona urbana 
da cidade de Guarabira.

 ● Professora Cícera, formada em História com pós-graduação em Psicopedagogia, 
leciona há mais de 20 anos, sua turma atualmente é do 6º ano do Ensino 
fundamental, na Escola João Paulo II, Distrito de Roma, zona rural da cidade de 
Bananeiras.

 ● Professora Dora, formada em História com pós-graduação em História do Brasil, 
leciona há aproximadamente 10 anos, suas turmas são o 6º e o 7º ano do ensino 
fundamental, Antônio Coutinho de Medeiros, zona rural da cidade de Bananeiras.

Ao analisar as respostas dos professores de História, percebemos o quanto alguns 
são tradicionalistas. No entanto, com os dois professores de Guarabira, percebe-se 
uma diferença, sendo um muito tradicionalista e outro mais adepto aos conceitos 
contemporâneos. Foi perguntada a professora Miriam o que ela considera importante 
no ensino de História e a mesma respondeu que fixar e memorizar períodos e marcos 
históricos é algo primordial para o ensino desse componente. Partindo da sua resposta 
percebemos que a professora não está interessada em criar uma autonomia aos alunos, 
nem propiciar uma reflexão critica sobre os eventos, a mesma ainda está pautada numa 
avaliação que prioriza a fixação do passado e não uma problematização desse partindo 
do presente. Memorização foi a escolha de diagnosticar e decidir presente na avaliação 
da professora, a mesma ao ser indagada sobre os instrumentos que utiliza para avaliar, 
delimitou-se em responder que somente utiliza provas, ou seja, mesmo tendo variados 
métodos como trabalhos, seminários e afins, a mesma só utiliza um tipo de avaliação, 
esta para a mesma significa um fim e não um processo. Dando continuidade a entrevista, 
pediu-se que a professora Miriam apontasse a maior dificuldade que encontrava na 
hora de avaliar, sua resposta foi à falta de compreensão dos alunos bem como a má 
interpretação dos textos expostos, ou seja, os alunos decoram, mas não compreendem 
o que lêem. Finalizando a entrevista com a professora foi perguntado se a avaliação 
era importante no processo de aprendizagem dos alunos e a mesma respondeu que 
sim, porque para ela somente com a avaliação contínua seus alunos estudam, sendo as 
provas um incentivo para decorarem os assuntos abordados.

Na segunda entrevista, percebe-se uma diferença. A professora Jéssica leciona 
há 5 anos, sua turma é do 7º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Antenor 
Navarro na zona urbana da cidade de Guarabira. Foram feitas as mesmas perguntas, já 
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que o questionário foi o mesmo para ambas. Foi perguntada a professora Jéssica o que 
ela considera importante no ensino de História e ela respondeu que é compreender a 
História como algo inovador, cada um tem sua própria visão do que é História e cada 
um faz parte dela. Aqui vemos que o conceito de História dela é alargado e compreende 
os debates que tem sido travado na disciplina desde a década de 1980. Seguindo com 
a entrevista foi perguntado quais os instrumentos que a professora utiliza para avaliar 
seus alunos, a mesma respondeu que além da tradicional prova para a obtenção de 
nota, ela também utiliza outros recursos como trabalhos, seminários e afins, outro 
ponto em que é perceptível a metodologia e a diferença entre ambas as professoras. No 
momento seguinte foi perguntada qual a maior dificuldade que encontra para avaliar e 
a professora Jéssica respondeu da seguinte maneira, “não encontro dificuldades para 
avaliar. Este ato consiste da análise que se faz do que o aluno compreendeu ou não. 
Prova é um meio muito delimitado de se avaliar. Só compreende a importância dessa 
ação quem a conhece”. Foi colocado aqui com as próprias palavras da professora Jéssica 
para vermos como a mesma é adepta dos conceitos de Hoffmann e Luckesi, ambos 
teóricos que estão embasando esse texto. Finalizando a entrevista foi perguntado se 
a avaliação é importante para o processo de aprendizagem do aluno e eis a resposta 
da professora “Em parte. A avaliação não deve ser um ‘medidor’ do conhecimento 
do aluno, mas uma maneira importante para a sistematização dos conhecimentos. 
Avaliar consiste em considerar todas as formas de aprendizagem”.

      A terceira entrevista foi feita com a professora Cícera, do Distrito de Roma, 
zona rural da cidade de Bananeiras. A mesma, atuante na Escola João Paulo II, com 
alunos de 6° ano, lecionando aproximadamente há 20 anos. Sua formação e a graduação 
em História, tendo também pós-graduação em psicopedagogia. Para ela, a função 
da escola é contribuir para a formação da pessoa humana, não sendo um ambiente 
de repetição de ideias. Considera sua forma de avaliação uma maneira contínua de 
avaliar o desempenho dos seus alunos, considerando que não usa apenas as provas 
como método avaliativo. Para ela, a avaliação é uma investigação, reconhecendo a 
absorção dos alunos para com aquilo que foi proposto em sala de aula como conteúdos 
e práticas. Em suas diversificações, utiliza além das provas, testes, trabalhos e 
seminários como instrumentos avaliativos. E em uma de suas respostas, afirma ser 
sua maior dificuldade para avaliar, a ausência dos alunos em sala de aula, quando a 
mesma, atribui ao aluno uma constante avaliação, e os mesmos não estando em sala, 
impossibilita que sejam “investigados”. Quando perguntado sobre a importância da 
avaliação, a professora Cícera afirma que é através da avaliação que pode acompanhar 
o aluno em seu desempenho. A professora foge do conservadorismo, mas ainda sim, 
retém-se aos resultados. Dando a avaliação caráter medidor e não de reflexão de como 
está sendo o aprendizado e se ele está mesmo acontecendo.

A quarta e última, professora Dora, também residente no Distrito de Roma, zona 
rural do município de Bananeiras, leciona numa escola também em zona rural, com 
turmas de 6° e 7° ano, tem como formação a graduação em História e possui pós-
graduação em História do Brasil. Seu tempo de docência está entre 06 a 10 anos, e 
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para ela e entrando em consonância com a terceira entrevistada, considera a escola 
como local que contribui na formação humana, considerando também, quando falado 
sobre a avaliação, que avaliar é investigar e dinamizar o processo de conhecimento do 
aluno. Os seus métodos não diferem da professora Cícera, divergindo apenas na não 
utilização de testes avaliativos. Quando, porém, perguntado sobre suas dificuldades 
avaliativas, afirma que sua dificuldade está em conseguir meios que possam fazer com 
que o aluno esteja motivado para a realização das avaliações, colocando em prática o 
que aprendeu sobre os conteúdos abordados. E quando em questão a importância da 
avaliação, responde que a avaliação é um dos meios que temos para conseguir detectar 
se o aluno está ou não compreendendo os conteúdos e quais as dificuldades que esse 
possui no processo de construção dos seus conhecimentos, percebendo a importância 
que esses conteúdos possuem no seu dia-a-dia. Considerando as respostas das duas 
últimas professoras, nota-se diferenças na importância da avaliação, a última professora 
a entende como uma ponte que a leva para a necessidade do aluno, daquilo que pode 
modificar e ajudar na sua prática em sala, ou seja, a avaliação serve de reflexão de como 
e se o aluno está de fato compreendendo as variadas temáticas apresentadas em sala. 

CONCLUSÃO

Ao analisarmos e relacionarmos as entrevistas vê-se uma grande diferença entre 
a primeira e as demais. De acordo com Luckesi a metodologia da professora M. é a da 
pedagogia do exame, ou seja, ela centraliza a atenção nos exames (provas) e com isso 
não auxilia a aprendizagem dos alunos, tanto que a mesma no seu relato disse que os 
alunos estudam somente para as provas, memorizando as respostas sem compreender 
o contexto. Com isso, Luckesi nos mostra que:

 
“(...) a função verdadeira da avaliação da aprendizagem seria auxiliar 
a construção da aprendizagem satisfatória; porém, como ela está 
centralizada nas provas e exames, secundariza o significado do ensino 
e da aprendizagem como atividades significativas em si mesmas e 
superestima os exames. Ou seja, pedagogicamente, a avaliação da 
aprendizagem, na medida em que estiver polarizada pelos exames, 
não cumprirá a sua função de subsidiar a decisão da melhoria da 
aprendizagem.”

As práticas conservadoras ainda existem, e é refletida muitas vezes nos alunos, 
principalmente na matéria de história, num repúdio ou num descrédito para com 
a mesma. Atribuindo repetidas vezes professores sem formação para a execução 
de aulas. Porém, o que podemos perceber de diferente nas entrevistas não é uma 
“modernização”, mas um processo de discussão sobre o papel da avaliação, por sua 
vez, a educação, mesmo que somando muito para melhores métodos avaliativos, ainda 
estão presos nas notas e resultados, ou seja, esse novo avaliar está ligado a um repensar 
da avaliação, de qual seu objetivo e como fazê-lo.Já a metodologia da professora Jéssica 
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aproxima-se da concepção de Jussara Hoffmann que afirma: “Um dos princípios da 
teoria construtivista é fundamental à avaliação: o desenvolvimento do indivíduo se 
dá por estágios evolutivos do pensamento a partir de sua maturação e suas vivências. 
(2009, pg. 44)”.

Ou seja, a professora Jéssica relata que a avaliação consiste em considerar 
todas as formas de aprendizagem, sem deixar de lado as vivências e o conhecimento 
prévio que todo aluno possui, estimulando o mesmo a não ter medo ou receio de expor 
seus pensamentos, pois cada uma compreende à sua maneira, diferenças existem e é 
fundamental para o educador saber respeitá-las.

Feito essa comparação entre ambas, percebemos as peculiares características de 
ensino de cada uma, no entanto não estamos aqui para “julgar” ou dizer quem está “certa 
ou errada”, ambas lecionam há algum tempo e dedicam-se com empenho e amor, pois 
o ato de ensinar não somente significa passar um “conteúdo” específico, mas doar-se 
ao outro e saber que, quanto educador, suas atitudes e palavras marcam para sempre 
a vida de cada aluno, motivando-os a acreditarem em si mesmos, o educador acima de 
tudo é um ser humano, e como tal, tanto pode inspirar quanto decepcionar seus alunos, 
vamos torcer para que a primeira opção vigore constantemente.
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RESUMO

Este trabalho busca levantar indagações sobre o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) das escolas do campo com turmas multisseriadas, sua 
intencionalidade, currículo e os desafios à sua elaboração e execução 
tanto no âmbito da gestão pública de ensino como no âmbito escolar. 
Para isso, faremos uma análise da legislação voltada à educação pública 
do campo, como na LDB/96, discutiremos, a partir de dados empíricos, 
a fragilidade que se encontra a vigência dos PPP no âmbito das escolas e 
secretarias municipais de educação do Estado da Bahia, em específico no 
vale do Jiquiriçá, bem como os documentos normativos destinados a esta 
modalidade, como as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 
Escolas do Campo. Buscaremos analisar como se apresenta o projeto político 
pedagógico na legislação, seu histórico de lutas e sua consolidação como 
estratégia garantida por lei voltada à democratização do ensino, no que se 
refere à gestão pedagógica e abordagem curricular, entre outros. Contudo, 
discutiremos quais os desafios apresentados na prática para sua implantação 
como instrumento legal de construção de uma escola voltada para os 
interesses dos camponeses, sendo esta uma das barreiras que precisam 
ser superadas para a possível melhoria da educação dos trabalhadores do 
campo. Concluiremos o artigo debatendo alguns caminhos possíveis de 
superação da imobilidade do PPP no âmbito das escolas multisseriadas, 
como a participação dos agentes envolvidos com a escola pública do campo 
(professores, estudantes, gestores e a comunidade escolar) em um exercício 
de vivência democrática que possibilite a superação do imobilismo do 
Projeto Político Pedagógico e caminhando para a construção da escola 
pública voltada de fato para as necessidades do homem do campo.

Palavras-Chave: Projeto Político Pedagógico. Educação do Campo. 
Escolas Multisseriadas. 
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INTRODUÇÃO: 

Este artigo busca realizar estudos e reflexões acerca do projeto político pedagógico 
(PPP) das escolas multisseriadas como documento/instrumento que visa à definição 
de princípios norteadores da unidade escolar e, se tratando da escola do campo, 
este instrumento ganha contornos realçados pelo movimento Por uma Educação do 
Campo57, que, como fruto de inúmeros debates, passa a delinear uma identidade a esta 
modalidade. Procuramos ainda apontar caminhos e desafios no que tange a necessidade 
de sua elaboração e execução na busca de uma escola que atenda as reais necessidades 
de formação e emancipação dos trabalhadores e trabalhadoras do campo.

Para Veiga, entre as funções do projeto político pedagógico, ela destaca:

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com 
um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por 
isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político 
por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com 
os interesses reais e coletivos da população majoritária. E político no 
sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de 
sociedade (VEIGA, 2005, p.2).

Tomando como base leituras e observações práticas, trazemos aqui os seguintes 
questionamentos: Quais desafios apresentados aos gestores e professores das escolas 
multisseriadas para a execução do projeto político pedagógico? Como se apresenta 
o projeto pedagógico no âmbito das secretarias municipais de educação, bem como 
nas escolas de turmas multisseriadas? É possível a concretização de uma articulação 
coletiva em prol da elaboração e construção desse instrumento? Sendo o projeto político 
pedagógico um documento indispensável à construção da identidade institucional da 
escola, bem como ao planejamento escolar, que “deve estar relacionado diretamente 
com as necessidades da vida dos trabalhadores do campo” (ALBUQUERQUE e 
CASAGRANDE, 2010), esta discussão ganha em relevância, assim como em preocupação 
para aqueles que necessitam desta modalidade para sua formação escolar.

Outra provocação: com que compromisso os sistemas públicos de ensino encaram 
a modalidade Educação do Campo? A citação abaixo ajuda a ilustrar uma realidade 
ainda presente em nossos dias:

Historicamente, no Brasil, a oferta escolar no campo caracterizou-se 
por um modelo subordinado aos conteúdos ministrados e aprendidos 
nas cidades, tendo como princípio o atraso das culturas e a falta de 
perspectiva desse meio. As Diretrizes Operacionais para a Educação 

57 Movimento iniciado na I Conferência Por uma Educação do Campo, na cidade de Luziânia, Goiás, 
durante o ano de 1998. Participaram do encontro professores e professoras do campo, universidades, 
movimentos sociais de luta pela terra e entidades não governamentais, ficando ali delineado o que 
viria a ser o Movimento Por uma Educação do Campo, definindo as bases de luta pela escola do campo, 
luta pela reforma agrária e a definição de uma base pedagógica inicial para a formação camponesa: a 
Pedagogia do Movimento e a Pedagogia do Oprimido (CALDAT, 2009).
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Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, 2002) ressaltam essa 
situação, reconstituindo os fatos sobre o descaso para com a educação 
nesse contexto. O documento destaca, ainda, que, apesar de o país 
ter sua origem assentada em bases agrárias, os primeiros textos 
constitucionais – 1824 e 1891 – sequer mencionavam a educação das 
populações pobres que viviam nas fazendas ou nos sítios, trabalhando 
na agropecuária, na extração vegetal, mineral, caça ou pesca 
(AZEVEDO e QUEIROZ, 2010).

É verdade que esta “invisibilidade” da educação destinada aos trabalhadores do 
campo vem dando espaço as discussões e produções acadêmicas, principalmente no 
campo das denúncias, no âmbito da produção de conhecimentos científicos, além de 
relatos e publicações de experiências, em especial das experiências produzidas pelas 
escolas ligadas a movimentos sociais de luta pela terra. No entanto, ainda percebemos 
que estas discussões, no que tange as prioridades dos sistemas públicos de ensino, 
estão relegadas ao caráter paliativo, ou sequer existem, não alcançando a ressonância 
necessária para a efetivação da Educação do Campo como modalidade ou a elaboração 
de estratégias voltadas para o trabalho em turmas multisseriadas.

Para ilustrar, destacamos aqui que as escolas do campo, no ano de 2011, 
representavam 13% das matrículas no Brasil, ou seja, 6,6 milhões de crianças. Existem 
pelo Brasil cerca de 45.716 escolas multisseriadas, sendo a ampla maioria localizada 
no campo e atendendo nos anos iniciais do ensino fundamental. O estado da Bahia e o 
Pará são os estados onde concentram o maior número de escolas multisseriadas. Qual 
“projeto” e currículo direciona a formação desses estudantes?

Assim, discutiremos aqui, além das provocações já ilustradas, qual papel do 
projeto político pedagógico na luta pela construção coletiva de uma escola pública de 
qualidade no campo, seus desafios e possibilidades frente a atual conjuntura dos sistemas 
municipais de ensino marcado pelo distanciamento das discussões promovidas pelos 
movimentos de luta em defesa da terra. Contudo, apontaremos caminhos tomando 
como base a legislação vigente para a educação pública, como proposta de efetivação 
das discussões acerca do PPP para as classes multisseriadas.

DESENVOLVIMENTO

O projeto político pedagógico e a luta por direitos nas escolas multisseriadas.

Nas últimas duas décadas, as discussões em torno do Projeto Político Pedagógico 
das escolas públicas, seu papel decisório e norteador das ações educativas (como na 
abordagem curricular, definição da linha pedagógica, organização dos espaços escolares, 
entre outros), sua importância como instrumento de promoção da gestão democrática 
da escola, bem como a possível superação com a estrutura rígida e ditatorial presente no 
âmbito da administração escolar, ganhou bastante destaque entre o meio acadêmico, 
professores e professoras, gestores e ações do estado voltadas a promoção da igualdade 
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e identidade. Tal movimento de politização da gestão pública escolar teve seu início na 
década de 80, com os movimentos de redemocratização e abertura política do Brasil 
(CAMINI, 2013), contagiando os mais diversos setores da sociedade.

Nesse contexto, Lucia Camini aponta algumas questões relevantes:

As tentativas (de redemocratização da escola pública) se davam no 
sentido de superação do imobilismo deixado pela despolitização 
com que esse debate foi pautado ao longo dos mais fechados do 
regime militar. As pesquisas da época revelam os movimentos dos 
trabalhadores em busca de uma escola democrática que contemplasse 
as condições de trabalho como um fator indispensável à realização 
de um ensino de qualidade. Embora esses movimentos não tenham 
sido suficientemente vitoriosos, eles são reveladores de um momento 
de politização da discussão acerca do trabalho docente ao incorporar 
a necessidade de serem repensadas as formas de organização e de 
gestão da escola pública. (CAMINI, 2013, p. 49). 

Anos mais tarde e seguindo os esforços de revitalização da democracia, a LDB/96 
passa a instituir a elaboração de propostas pedagógicas que definissem “normas 
da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas 
peculiaridades” (DUTRA, 2003, p. 9) no âmbito dos estabelecimentos de ensino. 
Assim, o projeto político pedagógico passou a ser garantido aos sistemas públicos de 
educação, bem como as unidades escolares. Deste modo, o PPP ganhou status de lei, 
sendo uma conquista da classe trabalhadora, inegavelmente maior ocupante do serviço 
público de ensino. 

Conjuntamente a todo este movimento pela redemocratização do país e seguindo 
os anseios da luta por direitos por parte das camadas populares, outro movimento 
ganhou força durante as ultimas duas décadas do século XX: a luta pela Educação do 
Campo. Fruto do engajamento dos movimentos populares (destacamos o MST, fundado 
ainda durante a ditadura militar, no ano de 1984) e da classe camponesa que buscava 
(e ainda busca) o acesso e a permanência a escola pública que atendesse aos reais 
interesses dos povos do campo. No final da década de 90 e nos anos seguintes, a luta 
pelas escolas do campo tomou forma e força de um movimento maior: o Movimento 
Por Uma Educação do Campo, que teve em seus desdobramentos, a demarcação de 
importantes conquistas na luta pela educação pública.

Como parte integrante das conquistas da Educação do Campo, no âmbito 
das políticas de gestão dos sistemas de ensino, tivemos a instituição das Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, Resolução Nº 
1, De 3 de Abril de 2002) como importante marco de normatização da modalidade 
Educação do Campo. Deste modo, as experiências iniciadas pela educação praticada 
no interior dos movimentos sociais de luta pelo campo passam a ser incorporada 
pelo estado, exigindo assim uma série de especificidades que delineiam o que seria 
a Educação do Campo: a luta pela identidade camponesa (e pela terra), abordagem 
curricular própria e voltada à emancipação humana, escolha de tempos escolares 
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próprios, prática escolar voltada ao mundo do trabalho, fortalecimento dos vínculos 
entre a escola e a comunidade e a organização do trabalho pedagógico que atenda as 
reais necessidades da escola, inclusive a escola multisseriada. 

Voltando as ações da gestão escolar para a implantação dos princípios 
democráticos e de fortalecimento da identidade a esta modalidade, a Resolução Nº 
1/2002, no seu Art. 5º define:

As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as 
diferenças e o direito a igualdade e cumprindo imediata e plenamente 
o estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394 de 1996, 
contemplarão a diversidade do campo em todos seus aspectos: sociais, 
culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia.

 Vale aqui destacar a que se referem os artigos da LDB mencionados no Art. 5 
das Diretrizes Operacionais da Educação Básica para as Escolas do Campo, destacando 
a necessidade do “cumprimento imediato” dos mesmos:

Art. 23 – A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e 
em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que 
o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 
Art. 26 – Os currículos do ensino fundamental e médio 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.
Art. 28 – Na oferta de educação básica para a população rural, 
os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à 
sua adequação às peculiaridades da vida rural, e de cada região, 
especialmente:
I – Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar e interesses dos alunos da zona rural;
III – adequação a natureza do trabalho na zona rural.

Assim, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 
busca tencionar uma discussão a respeito dos dispositivos legais que garantam o 
acesso, a permanência e a adequação da escola pública ao trabalhador do campo. Sendo 
esta uma questão de estrema relevância no que se refere à democratização do ensino 
e a garantia de um serviço público educacional voltado para as reais necessidades do 
povo, caminhando assim para a construção da Educação do Campo, tão debatida pelos 
movimentos sociais desde a década de 90.
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Além da resolução Nº 1 de 3 de abril de 2002, outras importantes conquistas, 
como as Diretrizes Complementares da Educação Básica do Campo de  28 de abril 
de 2008 e Decreto nº 7.352 de 4 de novembro de 2010  passaram a compor o sistema 
nacional de ensino. Devendo, de acordo com a oferta de demanda desta modalidade no 
âmbito dos sistemas municipais de ensino (onde predominantemente encontram-se as 
escolas multisseriadas), serem incorporadas ao trabalho escolar através, entre outras 
coisas, do seu projeto político pedagógico. 

Partimos então para a seguinte análise: se a LDB/96 garante a autonomia das 
escolas na elaboração dos seus projetos políticos pedagógicos com ampla participação 
dos agentes envolvidos (professores, estudantes, funcionários, pais, mães, responsáveis 
por alunos e comunidade escolar), na busca de sua identidade e organização 
pedagógica, quais são os entraves à implementação do projeto político pedagógico 
voltado para a construção dos princípios da Educação do Campo? Se o Estado instituiu 
Marcos Normativos a modalidade Educação do Campo, então quais são os desafios 
apresentados aos gestores e as escolas multisseriadas na busca pela normatização dos 
direitos dos estudantes e professores que atuam nessas unidades escolares? 

Ao que percebemos, as dificuldades são muitas e boa parte delas perpassa pelas 
fragilidades apresentadas a construção do projeto pedagógico das escolas multisseriadas. 
Partindo deste ponto, analisaremos as possíveis dificuldades apresentadas à elaboração 
e execução do PPP no âmbito das unidades escolares e secretarias municipais de 
educação.

Uma breve análise situacional do projeto político pedagógico no âmbito das escolas 
multisseriadas

Partindo do contexto das escolas multisseriadas, Santos e Moura relatam as 
seguintes características presentes nas escolas multisseriadas.

Via de regra, estas classes funcionam em prédios escolares com 
uma arquitetura inadequada (apertada, mal iluminada, mal arejada, 
com mobiliário considerado ultrapassado para as escolas urbanas), 
geralmente constituída de uma única sala de aula (chamada 
pejorativamente de “escola isolada”), relegada ao descaso. Quase 
sempre faltam livros, materiais didáticos, merenda escolar; o 
transporte oferecido é inconstante (SANTOS e MOURA, p. 36, 2010).

Partindo destas angústias em comum, conforme pontuado na citação anterior, no 
ano de 2010 tive a oportunidade de participar de um encontro envolvendo dirigentes 
municipais de doze municípios do interior da Bahia. Na ocasião, coordenava as escolas 
do campo com classes multisseriadas de um município do interior baiano. A reunião 
contou com coordenadores pedagógicos de 12 secretarias municipais de educação, 
responsáveis pela coordenação das escolas de classes multisseriadas (alguns municípios 
adotam o nome de “escolas rurais”, ou ainda “escolas nucleadas”), reuniram-se para 
discutir problemas comuns, visando o fortalecimento da gestão pedagógica das escolas 
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do campo. Dentre os problemas discutidos, nas mais diferentes áreas da gestão escolar, 
foi traçado o seguinte diagnóstico:

 ● Na maioria dos casos, as escolas multisseriadas não possuíam projetos políticos 
pedagógicos específicos para a Educação do Campo, utilizado assim projetos 
unificados, tendo como centralidade o currículo da cidade;

 ● Nos doze municípios presentes, o PPP das escolas multisseriadas foram 
elaborados por técnicos da secretaria municipal de educação, não contando com 
a participação de pais, mães, funcionários e estudantes das escolas do campo, 
inexistindo assim o processo democrático;

 ● Nenhum dos municípios presentes contava com um setor específico responsável 
pela gestão das escolas multisseriadas no âmbito da secretaria municipal de 
educação, estando a Educação do Campo (bem como a preocupação em elaborar 
um PPP específico para as escolas do campo) em segundo plano nas ações da 
secretaria.

 ● Poucos municípios contavam com PPP específico para as escolas multisseriadas, 
contudo, seu funcionamento era bastante restrito ou inexistente, devido às 
dificuldades em mobilizar os professores em torno do projeto pedagógico.

 ● Todos os municípios pontuaram dificuldades na gestão escolar, tais como: o 
isolamento geográfico das escolas multisseriadas, dificuldades em executar 
reuniões e encontros pedagógicos com os professores para estudar e articular 
a execução do PPP, dificuldades em realizar o acompanhamento pedagógico in 
loccu com objetivo de implementar as ações contidas no projeto, além da pouca 
clareza por parte da própria gestão escolar e professores sobre a função do projeto 
político pedagógico.

 ● Em todos os casos, apesar de existir uma preocupação sobre a elaboração do PPP 
das escolas multisseriadas, as discussões em torno do currículo escolar voltado 
para a Educação do Campo limitava-se a execução do programa de estado em 
vigência naquele momento: o Escola Ativa58. Deste modo, havia uma evidente 
distorção entre o que seria a Educação do Campo, bem como o que seria um 
projeto pedagógico para as escolas do campo.

Estas informações constam nas ata de reunião do EDUCAVALE e serviram 
de diagnóstico para os planejamentos das secretarias municipais de educação dos 
municípios presentes. 

58 Programa de apoio técnico e financeiro destinado as escolas com turmas multisseriadas. Chegou ao 
Brasil como programa de governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Inspirado na 
experiência colombiana Escuela Nueva, teve seu início de atuação nos territórios nordeste e norte, 
com rápida expansão para todo território nacional. Possui bases escolanovistas, funcionando sobre 
quatro eixos sustentadores: a gestão democrática, os cantinhos da aprendizagem, a relação escola-
comunidade e os cadernos de ensino – aprendizagem. Após anos de funcionamento, teve seu fim 
decretado no ano de 2011.
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Aproveitando ainda a experiência do EDUCAVALE, em outros encontros 
realizados nos meses seguintes detectamos que pouca coisa mudou deste cenário na 
maioria dos municípios. O mesmo fenômeno em torno das fragilidades na elaboração/
execução do PPP das escolas multisseriadas foi observado em outros espaços de 
discussão, como por exemplo, nos encontros do Fórum Territorial de Educação do 
Campo do Recôncavo e do Vale do Jiquiriçá59 e no II Encontro de Educação do Campo60: 
“a construção do projeto político pedagógico”.

Este quadro, ao que parece, continua sem uma aparente solução, uma vez que 
outros desafios, além os já observados, se apresentam a construção e execução do 
projeto pedagógico das escolas multisseriadas. Segundo Silva:

Os diagnósticos realizados nos últimos anos pelos órgãos 
governamentais têm evidenciado: a insuficiência e a precariedade das 
instalações físicas da maioria das escolas, a falta de conhecimento 
especializado sobre políticas de educação básica para o meio rural, 
com currículos descontextualizados; o baixo desempenho dos 
estudantes e as elevadas taxas de distorção idade-série; os baixos 
salários e a sobre carga de salário do professorado, a falta de 
professores (as) habilitados (as) que sejam residentes na área rural e 
efetivados no quadro do município, a alta rotatividade nas escolas, a 
alta sobrecarga de trabalho e as dificuldades de acesso e locomoção; 
a ausência de assistência pedagógica e supervisão escolar nas escolas 
rurais. A maioria das salas de ensino fundamental na área rural são 
turmas multisseriadas, que não possuem capacitação específica do 
professorado, falta de material adequado para trabalhar com essa 
realidade, falta infraestrutura básica que favoreça o processo de 
ensino-aprendizagem e impera o modelo de organização do tempo 
e espaço de aprendizagem que não considera a realidade do campo 
(SILVA, 2009, p.30).

 Outro ponto que destacamos é a própria ausência da cultura de participação 
da comunidade escolar ao que se refere à escola. Ainda é muito recente em nosso país 
a abertura de espaços de discussão em nome da gestão democrática das unidades 
escolares.

Estes espaços de participação ainda são encarados por muitos pais, estudantes 
e funcionários escolares como um espaço restrito a poucos. Ironicamente, o projeto 
pedagógico, em sua essência, foi pensado justamente para superar o modelo 

59 Fórum de mobilização e discussões acerca da Educação do Campo dos territórios do Recôncavo Baiano 
e o Vale do Jiquiriçá. Articulado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Participam 
do fórum: professores, gestores, representantes de movimentos sociais e estudantes das escolas do 
campo.

60 Encontro organizado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus de Jequié com 
objetivo de realizar estudos sobre as possibilidades de elaboração e execução do projeto pedagógico 
da Educação do Campo. O encontro contou com a participação de diversos municípios da região, 
movimentos sociais, além do Núcleo de Educação do Campo da Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia.
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antidemocrático de gestão escolar, contudo, pela falta de conhecimento, ou por outros 
motivos, a comunidade escolar sequer conhece que a construção de um projeto de 
forma coletiva é possível. Outros “já ouviram falar do projeto pedagógico”, mas não 
são envolvidos por ele. Tal fenômeno de não participação, de “abandono” das escolas 
multisseriadas (vistas como isoladas e conformadamente inferior às demais escolas) 
contribui para reforçar uma representação negativa acerca dessas turmas, conforme 
afirmam Santos e Moura.

Assim, o abandono e o silenciamento, aliados a outros elementos, 
contribuíram historicamente para a constituição de uma 
representação preconceituosa acerca do multisseriamento e das 
classes multisseriadas, vistos como os grandes responsáveis pela 
(suposta) má qualidade da educação nas escolas do campo (SANTOS 
e MOURA, 2010 p.37).

 Em outros casos, a escola até procura envolver a comunidade escolar na 
elaboração do PPP. Contudo, não são raros seguintes pecados cometidos por professores 
e gestores escolares, destacamos os seguintes:

 ● Reuniões marcadas em horários onde a comunidade tem grande dificuldade 
em participar, procurando adequar o horário aos interesses da escola (como o 
horário do professor, do transporte, da visita do gestor, entre outros) e não da 
comunidade. Desta forma, geralmente as reuniões são marcadas pelo elevado 
número de ausências. 

 ● Reuniões chatas e pouco produtivas, onde o professor procura falar muito 
(tentando explicar o que é o PPP e qual a função dele) e escutar pouco. Geralmente 
a comunidade é convidada a discutir questões como currículo, avaliação, didática, 
enfim, questões importantes sim, mas distante do conhecimento imediato da 
comunidade. Assim, os monólogos se tornam inevitáveis e pouco funcionais.

 ● Reuniões lúdicas, onde professores e gestores investem tempo e foco em questões 
sazonais, como brincadeiras, sorteios de brindes, mensagens, deixando em 
segundo plano as discussões sobre o projeto pedagógico da escola.

 ● Ausência de um plano de execução do projeto pedagógico. Muitas vezes as ações 
até iniciam, mas, por não haver um planejamento de encontros para debater as 
próximas etapas da execução do projeto, elas são interrompidas com o passar do 
tempo, virando letra morta na gaveta de uma mesa qualquer.

Entretanto, acreditamos que outra realidade é possível, porém, longos são os 
caminhos para a superação da imobilidade do projeto político pedagógico das escolas 
multisseriadas.
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Para além da imobilidade do projeto político pedagógico

As escolas rurais, ao longo de sua existência, e com raras exceções, agem de 
acordo com os interesses do capital. Este “projeto” de escola tem como desdobramento 
a manutenção de uma sociedade excludente, onde os trabalhadores do campo estão 
relegados a servirem de mão de obra barata nas mãos do grande mercado financeiro. 
Contudo, discutiremos agora o papel do projeto político pedagógico e como este 
é fundamental para a mudança deste modelo de escola rural para os estudantes do 
campo. 

Discutimos aqui que a partir da LDB – Lei de Diretrizes e Bases, as escolas passaram 
a ter autonomia na construção do seu projeto pedagógico, e que tal construção deve ser 
realizada com a participação da comunidade escolar. Em outras palavras, a partir deste 
momento, a escola passou a ter o poder de definir qual o modelo de educação ela quer 
para os estudantes que dela dependem para a sua formação intelectual e cidadã. Assim, 
o Projeto Pedagógico da escola se torna um instrumento fundamental para definir qual 
modelo de sociedade a escola pretende formar.

O modelo curricular urbanocentrico de educação, uma das marcas características 
da educação destinada ao trabalhador rural, é impregnado de preconceitos (para 
que ensinar isto ao estudante da escola rural se ele vai acabar pegando no cabo da 
enxada?) e de ideologias (o estudante da zona rural tem que ir para a cidade grande!), 
configurado pela falta de investimentos para as escolas do campo, onde, para o atual 
modelo hegemônico defende que quanto menos gente no campo mais espaço para o 
agronegócio. Deste modo, se faz urgente pensar num projeto alinhado com a construção 
da Educação do Campo, para as escolas multisseriadas. 

Desta forma, o projeto pedagógico destinado às escolas multisseriadas deve estar 
atento aos princípios de formação humana. Nair Casagrande e Joelma Albuquerque 
(2010, p.138) afirmam o seguinte:

A escola necessita compreender que ser humano deseja formar como 
contribuir para formar novos sujeitos sociais. Deve estar atenta às 
particularidades dos processos sociais do tempo histórico em que 
se insere, ajudando a formar novas gerações de trabalhadores e 
militantes sociais.

Seguindo esta discussão, as pesquisadoras pontuam outras questões relevantes:

Assim, o acesso ao conhecimento enquanto um bem socialmente 
desenvolvido e historicamente acumulado é uma condição para que 
os trabalhadores alterem as relações de produção. Não basta que eles 
tenham ferramentas, matérias-primas, tempo e espaço disponíveis 
para a produção, se não dominam os conhecimentos de como organizar 
isso tudo de forma a produzir abundantemente e sem exploração 
do trabalho dos outros; se não compreendem as consequências 
históricas da organização e da produção do marco capitalista (…) 
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se não souberem como se auto-organizar para que todos tenham a 
liberdade na realização desta ou daquela atividade (ALBUQUERQUE 
e CASAGRANDE, 2010).

Baseado nas discussões anteriores, podemos reafirmar que o PPP é um dos 
possíveis caminhos para a construção de uma sociedade que atendam aos interesses 
dos trabalhadores do campo. Contudo, este movimento só terá efeito significativo se ele 
compuser uma ação política, um projeto pedagógico construído a partir do diálogo entre 
os professores, estudantes e a comunidade escolar, tendo como base epistemológica as 
matrizes pedagógicas da Educação do Campo: a pedagogia socialista, a pedagogia do 
movimento e a pedagogia do oprimido.

Partindo da elaboração de estratégias para a efetiva construção de um projeto 
para as escolas do campo, chamamos atenção para o papel dos agentes responsáveis 
pela construção do projeto político pedagógico:

Professores e gestores: os cientistas da questão. Responsáveis pela 
mobilização da escola e da comunidade para a construção do projeto. 
São eles também os responsáveis pela tomada de decisão sobre os 
conteúdos e métodos para a realização deste projeto. Estudantes: 
são as fontes de informação das suas necessidades de aprendizagem. 
Vão compor o núcleo de intencionalidade da construção do projeto 
pedagógico da escola. Funcionários da escola: possuem uma função 
pedagógica importante, uma vez que eles vivenciam a escola sob 
outros pontos de vista. Eles também estabelecem relações entre os 
estudantes, os professores e gestores e a comunidade escolar. Pais e 
a comunidade escolar: devem participar efetivamente das discussões 
em torno dos recursos da escola, das características de cidadão que a 
escola pretende formar, do uso dos espaços e tempos da escola e da 
organização do ensino. (LUZ, 2008, p. 10).

Como explanado acima, é de responsabilidade dos sujeitos envolvidos com a 
educação a articulação do projeto. Articulação esta definida da seguinte forma:

Para articularmos uma proposta de projeto político pedagógico, 
temos que ter clara a proposição de educação, a teoria pedagógica e 
de sociedade que defendemos e queremos construir. Neste sentido, 
pensar o trabalho pedagógico da escola, o Projeto Político Pedagógico, 
significa pensar a pedagogia do trabalho, tendo como referência 
inicial, o ponto de partido, o trabalho do campo. Significa pensar, 
especialmente para a educação do campo, o caráter pedagógico 
dos processos de mudança na base técnica da produção no campo 
(ALBUQUERQUE E CASAGRANDE, 2010).
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CONCLUSÃO 

Sabemos que não são poucos os desafios enfrentados pelos sujeitos envolvidos com 
a construção de uma escola do campo que atendam as reais necessidades de formação 
e organização social camponesa. Os sistemas de ensino vigentes e legitimados pelo 
modelo hegemônico de educação prima por uma organização pedagógica alicerçada 
nos tempos escolares (unidades, hora-aula, horários e períodos, bimestres, semana de 
prova, entre outros), organização em turmas seriadas, elevada demanda de trabalho 
destinado a professores e gestores, entre outras barreiras que estão cristalizadas no 
imaginário escolar como “verdade” a ser seguida sem a possibilidade de questionamento. 
Este fato ajuda a compreender quanto é difícil engajar-se em um projeto que transgrida 
as amarras da educação pública escolar, que toma como parâmetro único o modelo 
escolar da cidade. 

Para o funcionamento do PPP da escola multisseriada se faz necessário o 
engajamento político por parte dos sujeitos envolvidos, além do rigor científico em 
sua elaboração. Pontuamos aqui que é de grande importância observar as seguintes 
questões na elaboração do projeto61:

 ● Onde esta localizada a escola do campo? (povoado? Fazenda? Assentamento?).
 ● Quais os principais problemas da comunidade? Como a comunidade se relaciona 
com os problemas da questão agrária?

 ● De que forma escola e comunidade se relacionam? Quais são as limitações e 
possibilidades desta relação?

 ● Quem é o aluno que frequenta a escola? Existem alunos com jornada formal de 
trabalho ou fora da escola em idade escolar?

 ● Como anda o desempenho escolar dos alunos? Existe distorção idade-série? 
Quais saberes são trabalhados pelo professor?

 ● Quais são as condições materiais em que a escola está inserida?
 ● Como vem sendo utilizado o tempo de aula? É suficiente para atender as 
necessidades dos estudantes? Quais as possibilidades de uma reorganização dos 
tempos escolares, de acordo com as possibilidades legais?

 ● Como vem sendo organizado os espaços da escola? A organização do trabalho 
pedagógico precisa ser revista de modo a atender as especificidades de uma 
turma multisseriada?

 ● Qual é a formação inicial do professor? Como pensar numa formação continuada 
com bases na pedagogia adequada a Educação do Campo? 

61 Este ponto do artigo tomou como referência o Módulo 3 do Curso de Formação de Gestores da 
Educação Básica, com o título “A Construção do Projeto Político-Pedagógico”. Este curso foi oferecido 
pelo Ministério da Educação, tendo como executora a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Foi 
utilizado para realização deste estudo paráfrases dos pontos diagnósticos para a elaboração do projeto 
pedagógico da escola pública.
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Responder a estas perguntas ajuda o professor a traçar um diagnóstico da realidade 
da escola, ponto fundamental para a elaboração e revisão do projeto pedagógico. 
Além das considerações acima citada, é preciso que o professor, juntamente com a 
equipe gestora tenha bastante clareza como este projeto deve se relacionar com os 
conhecimentos cientificamente elaborados trabalhados pela escola. Este diálogo entre 
projeto político pedagógico, proposta curricular e as práticas desenvolvidas pelo 
professor são fundamentais para a construção das bases para a Educação do Campo, 
em específico para as escolas multisseriadas.

Em síntese, pensar em um projeto pedagógico para as escolas do campo exige 
sensibilidade por parte de todos os envolvidos, uma vez que este projeto deve ser 
construído como um “projeto de vida” para estes estudantes, e a sua efetivação pode 
ser possível a partir do esforço dos sujeitos que tem o campo como bandeira de luta.
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RESUMO

Sabendo que o Programa Mais Educação-PME, é uma iniciativa do Governo 
federal, com uma proposta de ampliação da jornada escolar das escolas 
públicas, partimos da curiosidade acerca da implementação do PME em 
uma Escola Estadual da Cidade de Solânea. Tendo como objetivo Analisar 
como se desenvolve o planejamento do mesmo, uma vez que, sabemos 
que o planejamento é uma peça fundamental para se alcançar objetivos, 
principalmente quando se fala em educação. Trazemos uma pesquisa 
descritiva com uma abordagem qualitativa, para um estudo realizado em 
uma Escola Estadual, onde utilizamos como método de análise, a entrevista 
com dois gestores desta instituição e a Coordenadora do Programa Mais 
Educação da escola, pesquisas bibliográficas para o aprofundamento da 
parte teórica e pesquisa documental, pois tivemos acesso aos documentos 
disponibilizados pela coordenadora do PME, que foram; O PPP - Projeto 
Político Pedagógico; O relatório das atividades feitas anualmente, através 
do PME e O Passo a Passo que o PME oferece á Escola para o planejamento 
das ações. Destacam-se na Escola em que analisamos algumas falhas nas 
oficinas escolhidas para serem trabalhadas e a falta de estrutura da mesma, 
mas que isso não foi fator determinante para que não houvessem bons 
resultados. Concluímos que o PME trouxe melhorias no desenvolvimento 
dos alunos desta Instituição, uma vez que contribuiu para o aceleramento 
do processo de ler e escrever dos seus educandos. Voltando a atenção para 
o planejamento que  busca trabalhar as principais necessidades desses 
alunos, proporcionando-os uma aproximação com a realidade do contexto 
ao qual estão inseridos e como agentes transformadores da sociedade.  

Palavras-Chave: Programa Mais Educação, Planejamento.

62 Graduanda em Pedagogia CCHSA/UFPB.

63 Graduanda em Pedagogia CCHSA/UFPB

64 Graduanda em Pedagogia CCHSA/UFPB
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INTRODUÇÃO

Assim como toda ação humana requer um planejamento para que seja bem 
executada, no Programa Mais Educação não é diferente, pois o planejamento é o 
indicador das ações necessárias para direcionar o processo de ensino e para que sejam 
atingidos resultados desejáveis. Envolve a integração do professor-aluno, objetivos, 
conteúdos, métodos, com a finalidade de esclarecer os objetivos das atividades escolares 
permitindo que o professor desenvolva um ensino de qualidade. Para Padilha (2001):

Planejamento é processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, 
entre recursos e objetivos, visando ao melhor funcionamento de 
empresas, instituições, setores de trabalho, organizações grupais e 
outras atividades humanas. (PADILHA, 2001, p.30)

Partindo disto, este Programa visa desenvolver a educação integral para crianças, 
adolescentes e jovens das Escolas Públicas, sendo uma política de educação nacional 
que busca a ampliação da jornada escolar, complementando a educação regular em seu 
contraturno, com atividades socioeducativas, usando como estratégia para manter os 
alunos mais tempo na escola. “Parte constitutiva do PDE, o programa Mais Educação 
[...] objetiva a implementação de educação integral a partir da reunião dos projetos 
sociais desenvolvidos pelos ministérios envolvidos – inicialmente para estudantes do 
ensino fundamental nas escolas de baixo Ideb.” (BRASIL, 2009d., p. 13).

Levando em consideração as afirmações acima, consideramos que planejamento é 
de suma importância para o desenvolvimento do programa, e por saber que a concepção 
de educação integral também aparece explicitada no Projeto Político Pedagógico que 
por sua vez mostra as interfaces de todo o trabalho educativo, buscamos nesta pesquisa 
analisar esse processo tendo como objeto de estudo o programa implantado em uma 
Escola Estadual da cidade de Solânea – PB.

EDUCAÇÃO INTEGRAL E SEU PLANEJAMENTO 

O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, 
é uma estratégia do governo federal, para manter crianças, adolescentes e jovens, por 
mais tempo na escola. Acrescentando nesta aplicação da jornada escolar dos educandos, 
atividades socioeducativas, onde o aprendizado do aluno não se restringe apenas aos 
conteúdos vistos na sala de aula. Como mostra o Manual Operacional de Educação 
Integral 2014:

Devem ser trabalhadas, Preferencialmente, de forma interdisciplinar 
e considerando o contexto social dos sujeitos. É importante fomentar 
práticas educativas que promovam aos estudantes a compreensão do 
mundo em que vivem de si mesmo, do outro, do meio ambiente, da 
vida em sociedade, das artes, das diversas culturas, das tecnologias e 
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de outras temáticas. (Manual operacional de Educação Integral 
2014, p.21).

Essas atividades são escolhidas através dos macrocampos que o PME oferece, 
que traz um conjunto de atividades em que o aluno é o centro do processo de ensino-
aprendizagem, possibilitando uma maior interação entre os educando e o contexto 
social ao qual estão inseridos.

A Educação Integral exige mudanças estruturantes na cultura e no funcionamento 
das escolas e redes e ensino. O currículo precisa ser repensado de acordo com a 
realidade dos estudantes, levando em conta os diversos recursos educativos existentes 
no território e na cidade, agentes e funções.

 E ao que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 
Lei 9.394/96, cujo seu art. 34, § 2°, aponta para o aumento progressivo da jornada 
escolar na direção do regime de tempo integral, a integralidade do processo ensino/
aprendizagem torna-se palpável á proporção que adquira a competência de cooperar 
com o currículo da escola no atendimento ás necessidades dos alunos, dos professores e 
dos demais elementos da comunidade escolar, estimulando e orientando a comunidade 
no desenvolvimento da capacidade de selecionar e avaliar, numa prática crítica-
reflexiva de pensamento.   

  As práticas pedagógicas, no entanto precisam elaboradas de modo que 
respondam as tais necessidades, para tanto é preciso um planejamento educacional 
que parta das diferentes realidades, um currículo que inclua essas práticas e que tenha 
como objetivo fortalecer a estrutura escolar e corrigir as distorções encontradas na 
mesma.

  Segundo Oliveira (2007) o ato de planejar exige alguns aspectos básicos a serem 
considerados, um dos primeiros aspectos é o conhecimento da realidade daquilo que 
se deseja planejar, quais as principais necessidades que precisam ser trabalhadas; para 
que o planejador as evidencie faz-se necessário fazer primeiro um trabalho de sondagem 
da realidade daquilo que ele pretende planejar, para assim traçar finalidades, metas ou 
objetivos daquilo que está mais urgente de se trabalhar.

Esse tipo de planejamento tende a reduzir a incerteza envolvida nesse processo, 
o que possibilita a chance de se alcançar os objetivos desejados, os desafios e as metas 
estabelecidas pela instituição. A fim de que o estudante possa sentir-se estimulado e 
curioso para solucionar seus problemas do dia-a-dia. Segundo Libâneo (1992):

 
Planejamento Escolar é o planejamento global da escola, envolvendo 
o processo de reflexão, de decisões sobre a organização, o 
funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. “É um processo 
de racionalização, organização e coordenação da ação docente, 
articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social” 
(LIBÂNEO, 1992, p. 221). 
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Portanto é essencial que ao aderir ao Programa Mais Educação a Escola faça o 
seu plano, de como serão devolvidas as atividades escolhidas, para que sua intenção de 
melhoria do desenvolvimento escolar do aluno seja alcançada, uma vez que as ações 
praticadas sejam voltadas para a realidade do educando.

METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa descritiva de cunho qualitativo, realizada através da análise 
do planejamento do programa mais educação em uma escola estadual da cidade de 
Solânea. Utilizamos a entrevista com dois gestores e a coordenadora do Programa Mais 
Educação da Escola. Contamos com pesquisas bibliográficas para o aprofundamento 
da parte teórica, também contando com uma pesquisa documental, pois tivemos acesso 
aos documentos disponibilizados pela coordenadora do PME; O PPP-Projeto Político 
Pedagógico; O relatório das atividades feitas anualmente, através do PME  e O Passo a 
Passo que o PME oferece á Escola para o planejamento das ações.

ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A presente pesquisa de cunho qualitativo trata da análise do Planejamento do 
Programa Mais Educação em uma Escola da Cidade de Solânea, baseando-se em 
dados coletados a partir da pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevista 
(questionário com 11 perguntas, todas abertas) com dois gestores e a coordenadora da 
Escola.

De início nos direcionamos até esta Escola para nos informamos se a mesma 
trabalhava com o Programa Mais Educação. Quem nos recebeu foi à gestora e um 
gestor da instituição, que nos permitiram a pesquisa, pois a coordenadora não se 
encontrava, e inclusive também permitiram que começássemos naquele momento, 
mas na primeira pergunta sobre o porquê da Escola aderir ao PME, os entrevistados 
(gestor e gestora) disseram achar melhor que apenas a coordenadora do Programa nos 
respondesse, alegando que ela saberia explicar melhor, então pedimos apenas para 
conhecermos o espaço escolar em que são trabalhadas as atividades desenvolvidas com 
os alunos do Programa Mais Educação. No dia seguinte nos deslocamos novamente 
até á Escola para ver se encontrávamos á Coordenadora, mas ela não se encontrava, 
então entramos em contato com ela e a mesma nos pediu que fôssemos até sua 
casa. Chegando a sua residência explicamos o objetivo de nossa pesquisa, que é o de 
analisar o planejamento do Programa mais Educação da Escola Estadual, a qual ela é 
coordenadora, e começamos a pergunta-la o porquê de a Escola aderir ao Programa? A 
resposta foi bem objetiva: 

A gerência do PME nos procurou perguntando se queríamos implantar 
o programa na escola, fizemos uma reunião com todos os professores, 
gestores e todos acataram a proposta, porque nós vimos que era uma 
ajuda para os alunos, por exemplo: tinham alunos que não sabiam 
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nem ler, nem escrever, e depois da implantação do Programa, posso 
dizer que houve um aceleramento nesse processo. (coordenadora do 
PME)

Continuamos o questionamento, o Programa oferece algum documento para 
a ajuda do planejamento? Há normas a serem seguidas nesse planejamento? Como 
se desenvolve esse planejamento? Há alguém para avaliar se essas ações estão 
desenvolvidas de acordo com que propõe o Mais Educação? 

Sim, nos oferta um manual, passo a passo, que contém as instruções 
que devemos seguir para desenvolver as atividades, e dentre estas 
normas o que mais nos cobram é o planejamento, então nos reunimos 
(coordenadora, professores e monitores do Programa) semanalmente 
toda sexta-feira, buscando trabalhar a necessidade dos alunos. E há 
sim uma fiscalização, que aparece sem avisar, só esse ano já visitaram 
a Escola duas vezes. (coordenadora do PME)

Indagamos sobre quem faz esse Planejamento? Como é a elaboração do 
Planejamento do Mais Educação? E as oficinas são sempre as mesmas?

Sou eu com os monitores, junto com a professora de letramento e 
matemática vai ficar fazendo com a supervisora geral da escola porque 
ela tem que ir de acordo com o que está sendo seguido nas outras series. 
Reunirmo-nos na escola e ficamos analisando onde os alunos estão 
com mais deficiência aí vamos planejar em cima dessas dificuldades. 
As oficinas não são sempre as mesmas, já foram trocadas as oficinas 
de Xadrez, Promoção da saúde e agora implantaram a Robótica é a 
única escola aqui no município que tem essa oficina. (coordenadora 
do PME)

Prosseguimos com mais perguntas. Como são escolhidas as ações do 
Planejamento? Esse Planejamento esta incluída no currículo da escola? Tudo que está 
no planejamento do programa é desenvolvido pela escola?

De acordo com as necessidades dos alunos, a estrutura da escola, e 
quando não está tendo sucesso. Assim o programa dar a oportunidade 
de fazer essa troca anualmente no sistema e nós que escolhemos 
quais as oficinas. Não está incluído no Projeto Político Pedagógico da 
escola, na próxima semana será reformulado esse PPP aí talvez seja 
incluído. Tudo que está no planejamento do Programa mais educação 
é desenvolvido na escola, enfatizando letramento e matemática que 
agora são orientações pedagógicas. (coordenadora do PME)

Diante desta resposta, questionamos então como são desenvolvidas as atividades 
durante a semana? As atividades são somente desenvolvidas no espaço escolar?
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Algumas atividades são desenvolvidas fora da escola exemplo a Oficina 
de judô que é realizada na academia de Judô, pois não temos tatame 
nem espaço na escola. Tínhamos sala antes de chegar o fundamental 
II porque o mais educação é só para a primeira fase. Cada oficina tinha 
sua sala, mais depois perdemos esses espaços, aí começamos a realizar 
as oficinas no Pátio da escola mais quando chegavam os outros alunos 
ficava um tumulto e ninguém conseguia fazer nada. Agora a Diretora 
fez uma sala e só a oficina de Judô é realizada fora do ambiente escolar. 
(coordenadora do PME)

Finalizamos a entrevista com as seguintes perguntas: Quem materializa essas 
ações que foram selecionadas no Planejamento curricular? E como são realizadas essas 
ações?

A escola inteira todo o conjunto, materializa as ações. E é realizada 
de segunda a sexta-feira, manhã e tarde, pois os alunos participam 
do mais educação no oposto do turno que estudam. (coordenadora do 
PME)

Tendo em vista as respostas da coordenadora, vimos que mesmo não estando 
incluso no currículo da escola, as atividades desenvolvidas através do que propõe o 
Programa Mais Educação, essas ações são planejadas semanalmente, levando em 
consideração as necessidades dos alunos, e embora algumas dessas atividades  não 
terem sucesso, e a escola não ter uma estrutura totalmente adequada, esses motivos 
não foram fator determinante para que houvesse uma falha na implementação desse 
Programa, pois houveram melhorias no que diz respeito ao aceleramento do processo 
de ler e escrever dos educandos dessa instituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo de que o Programa Mais Educação traz uma ótima proposta para as 
Escolas Públicas que apresentam um baixo IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica), proporcionando um aumento no rendimento escolar de seus alunos, 
através de uma educação integral, esta referida pesquisa foi fundamental para que 
possamos compreender que o planejamento é a base para que se alcance qualquer que 
seja o objetivo escolar, e principalmente quando se adere a Programas como o Mais 
Educação, pois, a responsabilidade com o alunado é muito maior quando se amplia o 
tempo da jornada escolar. E a Escola Estadual em que desenvolvemos essa pesquisa 
vem desenvolvendo uma grande tarefa, que apesar de conter a falta de estrutura, 
quando se conta apenas com  poucos espaços para desenvolver as ações e também 
a questão de algumas das atividades escolhidas não obterem sucesso, continuou na 
busca de ainda sim, adequar ações que levassem  em consideração as necessidades do 
educando, uma vez que, a Escola percebeu um aceleramento relacionado ao processo 
de ler e escrever dos seus alunos. Tudo isso sendo planejado semanalmente com os 
profissionais que fazem parte da prática dessas ações, buscando formas de trabalhar 
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as principais necessidades desses alunos, proporcionando-os uma aproximação com 
a realidade do contexto ao qual estão inseridos e como agentes transformadores da 
sociedade. 
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RESUMO

Elaborado por discentes do Curso de Pedagogia do Campus III da 
Universidade Federal da Paraíba, ligados a um Núcleo de Extensão, 
este artigo decorre de estudos sobre formação de professores do campo, 
objetivando construir conhecimentos teóricos e práticos para compreender 
o que é necessário para atuar rumo a uma melhor qualidade de ensino - em 
particular quando se aborda a formação do professor, vinculada, não apenas 
a realização de um curso superior, mais também ao aperfeiçoamento teórico 
e prático contínuo. Todavia, na prática na luta pela Educação do Campo 
têm-se dificuldades para se cumprir o que é de direito, o que subsidiaria 
uma educação pública de qualidade, o qual é garantido pela  LDB 9394/96, 
a qual assegura que os sistemas de ensino devem promover as adaptações 
necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região. 
Por isso, enquanto parte do nosso processo de formação inicial, de futuros 
pedagogos, é preciso haver um olhar mais atento sobre a realidade do 
campo e os desafios enfrentados pelos professores que atuam nestas escolas. 
Também estudamos experiências de formação, em particular as advindas 
de ações de extensão desenvolvidas anteriormente pelos integrantes 
do Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural 
(NEMDR), como a de um curso de extensão, realizadas nas escolas situadas 
no Campo dos munícipios do Brejo Paraibano, buscando conhecer quais são 
as suas necessidades e o que eles consideram importante para as próximas 
experiências de formação continuada, procurando entender o processo de 
ações voltadas para alcançar estes objetivos, partimos de estudos teóricos, 
em particular as publicações de discentes e docentes do Núcleo de Extensão 
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Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural (NEMDR), onde pudemos 
perceber que os projetos desenvolvidos, puderam contribuir para uma 
nova visão no ramo educacional do povo campesino, que tem o direito a 
uma educação de qualidade.

Palavras-Chave: Educação do Campo. Formação. Núcleo de Extensão NEMDR.

INTRODUÇÃO

Inicialmente, este artigo se ocupará em discorrer sobre formação de professores 
do campo, objetivando oferecer conhecimentos teóricos e práticos para estes 
profissionais, buscando melhorar a qualidade do ensino.

Segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2002), a palavra “formação” 
vem do latim formatione e tem o sentido de formar, construir. Nos dias de hoje a 
palavra formação costuma ser associada a ideia de formação acadêmica ou profissional 
que compreende cursos com o objetivo de inserção, e transmissão de conhecimentos.

Defendemos que a formação se dá através da interação, com a transmissão de 
informações entre as pessoas, mediadas por instrumentos auxiliares, como a linguagem 
e recursos como livros, internet, dentre outros. Também depende de aspectos endógenos 
ao sujeito comum do interesse pessoal de cada um. De maneira que ninguém molda 
ninguém, cada um é responsável pela sua formação e desempenho.

Esta questão tem sido um dos temas mais recorrentes na agenda educacional das 
últimas décadas como o incentivo do poder público em realizar programas voltados 
para formação continuada para os professores, em parceria com as universidades, o 
que envolve os docentes e discentes, para trabalhar com formação, repercutindo nas 
produções acadêmicas, como através de artigos e publicações em eventos nacionais. 
Isso porque é impossível falar em qualidade de ensino sem falar da formação do 
professor.

É possível que as escolas do campo ainda tragam nos seus quadros de profissionais 
um número significante de professores sem formação superior em licenciatura. 
Sendo assim, é preciso refletir mais sobre a qualidade com que ocorre a formação dos 
professores, visto que se entrelaçam. O que implicar em manter-se atualizado sobre as 
novas metodologias de ensino e desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes são 
alguns dos principais desafios da profissão de educador. (NÓVOA, 2001).

Porém, o problema de forma com vem se processando deve preparar para oferta 
de um ensino voltado para a realidade vivida pelos alunos, que enfrentam várias 
situações no cotidiano escolar, muitas das vezes familiar e em outros casos inusitadas.  
De forma que o professor precisa está preparado para analisar os efeitos causados por 
estas situações vividas pelos os alunos na escola e na sociedade.

DESENVOLVIMENTO
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Nas escolas situadas no campo apesar de ter acontecido uma verdadeira revolução 
nos últimos anos com lutas por justiça social, há professores com uma formação que 
ainda pode deixar muito a desejar, existem muitas dificuldades em pôr em prática 
pedagógica. Neste sentido Ferreira e Brandão (2011,p.3) afirma que,

Na prática, neste início de século XXI, nos movimentos e organizações 
sociais e na academia científica, a educação no e do campo está se 
contrapondo ao modelo urbano e tecnocrata de educação, pois o 
modelo atual só prepara os cidadãos para o Revista Eletrônica de 
Educação. trabalho, sem se preocupar com a cidadania, habitação, 
relações sociais, cultura e formação étnico social.

Com base em estudos teóricos os quais focam experiências de extensão e 
pesquisa em escolas campesinas, em particular as que se interligam com o trabalho 
desenvolvido até o momento pelo núcleo de extensão NEMDR, do qual passamos a 
ser parte no segundo semestre deste ano, conhecemos alguns dos fatores que têm 
piorado as condições de trabalho dos professores do campo, como: o seu salário que 
é inferior à do professor da zona urbana (LIMA et all, 2014, p 70),  a sobrecarga de 
trabalho; percorrer as estradas que dão acesso ao ambiente de trabalho, muitas vezes 
esburacadas, quando chove a situação fica ainda mais difícil, ás vezes quando chove as 
aulas são canceladas por conta que o acesso à escola fica ainda pior. 

Assim fica difícil melhorar a qualidade dos serviços educacionais ofertados 
no campo, com uma educação diferente e, por muitas vezes, podendo ser inferior a 
ofertada na cidade. Ignorando que a Educação tem um papel importante na formação 
da identidade do sujeito campesino. Por isso, é necessário o desenvolver de ações 
que fortaleçam o processo de construção da identidade dos povos do(s) Campo(s) e o 
respeito à diversidade dos povos que ali vivem e trabalham.  Lembrando a força que 
tem ações de sujeitos coletivos organizados em movimentos sociais do campo e que se 
apresente com o propósito de resistir diante de um mundo que nega os seus direitos 
enquanto cidadão do Campo. A Educação do/no campo se entrelaça a história de vida 
e trajetórias de muitos sujeitos sociais que nasceram e lá viveram.

Para se formar a identidade de um sujeito, seja no campo ou nas cidades, é 
preciso levar em consideração o meio em que vivem, observar sua cultura e como 
ocorre o convívio com a família, incluindo as formas de produção de vida. O educador 
deve estar ciente que vai enfrentar desafios, mas também deve buscar alternativas para 
conseguir superá-los. Tem como respaldo a Lei de Diretrizes e Bases  na Educação 
Nacional (LBD) lei 9.394/96, através da qual se exige que

Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender 
aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 
características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá 
como fundamentos:
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço;
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II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades.
 Art. 62º. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal.

Além da LDB, tem-se também a Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002, 
que trata da formação do professor do campo e direciona a educação do/no campo.

Art. 13. Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que 
orientam a Educação Básica no país, observarão, no processo de 
normatização complementar da formação de professores para o 
exercício da docência nas escolas do campo, os seguintes componentes:
I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das 
crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da 
qualidade social da vida individual e coletiva, da região, do país e do 
mundo;
II - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, 
a diversidade cultural e os processos de interação e transformação 
do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e 
tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das condições 
de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência 
solidária e colaborativa nas sociedades democráticas.

Cabe ao poder público, o “sistema”, oferecer uma formação adequada para 
os professores que exercem a sua missão no campo, uma vez que a mesma deve 
ser contextualizada. Assim, o debate atual sobre a educação escolar  do/no campo 
estabelece um diálogo com a noção contemporânea de direitos humanos, reconhecendo 
o conjunto de suas contribuições para o processo de constituição da cidadania e o 
fortalecimento de uma sociedade referenciada na justiça social .A aspiração maior é 
estabelecer condições permanentes de respeito à dignidade humana e aos direitos a ela 
associados.

Todavia, a educação do Campo se depara com desigualdades sociais, sendo 
necessária mais politicas publicas voltada para o camponês, que tem o direito a uma 
educação pública de qualidade, garantida por lei na LDB 9394/96, no seu artigo 28 
que relata: Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural 
e de cada região. 

Assim, a localização da escola pode ser um fator do indicativo ou até mesmo 
determinante para a escolha dos meios e métodos pedagógicos que serão utilizados 
no desenvolvimento dos trabalhos educacionais. Podemos dizer que na zona rural, o 
espaço onde se localiza uma determinada escola deve ser levando em consideração 
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como um dos fatores a serem pontuados para a construção de uma proposta pedagógica 
a ser desenvolvida na mesma. 

Toda gama de relação social que emerge do meio em que se encontra a 
escola. Assim, o campo por ser um espaço com características próprias 
que envolvem as dimensões físicas, estruturais, culturais, sociais, 
artísticas, religiosa do povo camponês, quilombola, ribeirinho, entre 
outro, precisa desenvolver uma educação que abarque essa gama de 
referências sociais e as associe com os conteúdos e valores da ciência.                                                          
(MEDRADO, 2012, p. 5).
 

Por isso é necessário conhecer o campo de atuação, para que se possa desenvolver 
um trabalho que comporte as necessidades do sujeito campesino, que tanto sofre por 
não ter os seus direitos respeitados e serem submetidos a uma educação urbanizada, 
de modo que lhe é plantada uma cultura que não é sua. 

Todavia, o contingente destes estudantes merece e tem o direito há uma educação 
de qualidade, representando um grande número de alunos, que segundo o Censo 
Escolar 2013, conforme exposto na Tabela I, existe em todo o país 829.660 de alunos 
matriculados na rede estadual de ensino Rural e na rede municipal Rural cerca de 
4.923.641 discentes. Incluindo a Educação Infantil que correspondem as Creches e 
Pré-Escola, o Ensino Fundamental que diz respeito aos Anos Iniciais e 

Anos Finais, ao Ensino Médio e a EJA do Ensino Fundamental ao Médio, como 
demostra a tabela abaixo.

	  
Tabela I. Demonstração dos alunos matriculados na Escola do Campo.

Fonte: Elaborada pelos autores, com base nos dados obtidos no Censo Escolar 2013.  

Configura-se então uma urgente necessidade de apoio financeiro e técnico por 
parte dos governos federal, estadual e municipal. É preciso mais e melhor formação 
qualificada, adequada, para os professores, que os mesmos sejam licenciados, de 
maneira que venham a contribuir na construção de conhecimentos significativos para 
os alunos, para que possam viver de forma digna.

Por isso, enquanto integrantes do NEMDR, desde 2014, neste ensaio também 
apresentamos reflexões resultantes do estudo de experiências desenvolvidas até o 
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momento pela equipe deste Núcleo de Extensão, buscando sempre o alcance de seus 
objetivos permanentes que são: 

a) desenvolver extensão voltada ao Desenvolvimento Rural, 
buscando com isso contribuir com desenvolvimento sustentável 
do Campo mediante o processo de formação, inicial e continuada 
para profissionais da educação das escolas situadas no Campo; b) 
promover e/ou participar de eventos que visem a socialização de 
conhecimentos produzidos e a atualização científica, envolvendo 
a comunidade universitária e a sociedade em geral; c) realizar 
Seminário(s) Temático(s) voltado à formação dos discentes dos cursos 
universitários e aos professores das escolas do Campo; d) oferecer 
aos alunos, assim como aos seus familiares das escolas do campo, 
informações voltadas ao processo de implementação de sistemas 
agroecológicos de produção, bem como; publicar e; e) divulgar os 
trabalhos produzidos por seus pesquisadores. (UFPB, 2011)

Procurando entender o processo de ações voltadas para alcançar estes objetivos, 
partimos de estudos teóricos, em particular as publicações de discentes e docentes do 
Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural (NEMDR), como 
por exemplo a que desenvolveu um do primeiros cursos de extensão ofertado pela sua 
equipe. Segundo registro (SILVA, N., SILVA, M. e SILVA, T., 2013) dos organizadores 
do curso o mesmo teve inicio em 2011, intitulado “Educação do Campo: contribuições 
iniciais” desenvolvido nas escolas das zonas rurais dos munícipios de Bananeiras e 
Solânea na Paraíba.  As autoras destacaram que o púbico alvo foram os participantes 
do curso eram professores, gestores e coordenadores pedagógicos que atuavam nessas 
escolas. Informaram também que para atender a demanda (profissionais que muitas 
vezes atuavam em mais de uma instituição escolar e em mais de um turno) ofertou-
se o mesmo curso nos três turnos. A equipe responsável utilizou recursos como data 
shows e cartazes nas aulas ministradas, para auxiliar nas exposições teóricas, leituras 
e debates.

Chamou nossa atenção que os docentes e discentes responsáveis pelo curso, num 
primeiro momento, tiveram que abordar nas formações alguns pontos referentes á 
educação do campo, os quais também tivemos que estudar assim que nos tornamos 
integrantes do NEMDR. Analisando, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira (LDB) 1996, focalizando principalmente o artigo 28, que destaca 
os sistemas de ensino e as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas 
do Campo (SILVA, N., SILVA, M. e SILVA, T., 2013)

O estudo de publicações como a citada no parágrafo anterior também permitiu 
refletir sobre problemas singulares ao cotidiano das escolas situadas no Campo. Por 
exemplo, como mencionado no artigo que estudamos, no sítio Alagamar localizando 
na zona rural do município de Bananeiras-PB, alguns professores que participaram do 
curso de extensão relataram a equipe de execução do curso alguns problemas existentes 
naquela escola, como a falta de energia elétrica, de equipamentos tecnológicos, falta de 
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uma biblioteca  e poucos livros. Esse problema é semelhante á realidade da maioria 
das escolas brasileiras, que não possuem biblioteca, laboratório, quadra de esporte 
(SILVA, N., SILVA, M. e SILVA, T., 2013).

Sendo as escolas do campo normalmente compostas por apenas uma sala de 
aula, desenvolvendo um trabalho em sala multisseriada, com mistura de idades e de 
conteúdos em níveis, anos e/ou séries. Sem contar na estrutura física dos prédios, 
onde muitos se apresentam com estrutura “fraca” com taipa, madeira, alvenaria, sem 
iluminação e circulação de ar adequado, faltando carteiras e outros materiais. 

Também chamou nossa atenção, no estudo teórico ligado a aquele curso de 
extensão, o debate ocorrido na escola do sítio Cacimba da Várzea no município de 
Solânea-PB foi comentado pelos profissionais que participaram do curso de  extensão, 
que o Ministério da Educação (MEC) deveria colocar notebooks nas escolas das Zonas 
Rurais, ao invés de computadores, pois o notebook é bem mais fácil de manusear. Como 
a maioria desses profissionais não sabem manusear esses equipamentos seria preciso 
a presença de um profissional para capacita-los, além do mais a maioria das escolas 
do campo não possuem infraestrutura adequada par a instalação desses equipamentos 
(SILVA, N., SILVA, M. e SILVA, T., 2013).

Em uma das escolas a questão da violência, que se tornou um dos problemas a 
mais das escolas do campo, fazendo parte do cotidiano dos profissionais, dos alunos, 
e dos moradores das áreas rurais, dificultando o trabalho dos profissionais que atuam 
nas escolas do campo. O que esperar? Que a violência aumente cada vez mais para que 
se tomem providências adequadas para combater esse problema?

É importante que o educador conheça as singularidades do seu educando. Foi 
com esse objetivo que a equipe responsável pelo curso, num outro momento, procurou 
conhecer o perfil do aluno que estuda no campo nos municipais de Solânea e Bananeiras. 
Enfatizou-se o que é possível fazer para que a escola atenda essa diversidade social, 
cultural, política, de gênero, de etnia respaldada pela legislação. Para que isto ocorresse 
foi levado várias questões que proporcionaram debate com  vários pontos que visava à 
melhoria para as escolas do campo e de todos os envolvidos como: professores, alunos, 
gestores coordenadores pedagógicos etc. Sendo assim, enfatizou-se a participação 
dos pais e de toda a comunidade é necessária para fortalecer as concepções e práticas 
voltadas para melhoria da educação do campo. (SILVA, N., SILVA, M. e SILVA, T., 
2013).

Outro trabalho desenvolvido anteriormente por integrantes do NEMDR, o que 
estudamos foi o intitulado “Currículo  e formação de professores nas escolas do campo: 
uma experiência em construção”, escrito por Santos, et. al (2013). Onde destaca que a 
formação dos professores, é vista atualmente em todos os contextos: político, social e 
econômico como ponto essencial para se conseguir uma educação de qualidade.

Percebeu-se como a formação dos professores do campo tem uma importância 
considerável para a educação de qualidade, uma vez que é por meio deles que os alunos 
conseguem garantir sua educação. Para ajudar a melhorar essa educação são criados 
projetos que visam trabalhar o “currículo e educação”.
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É importante destacar que estes projetos originam-se de dois pontos 
importantes: primeiro, a realização  de uma visita do grupo de estudo 
em educação no campo, a uma das escolas  do campo do munício 
de Solânea- PB, a escola João Filgueira, cujo objetivo de conhecer a 
realidade  da escola, para iniciar uma formação com toda a comunidade 
escolar: daí veio a construção do projeto pedagógico  curricular- PPC 
calcado na realidade da escola, a pedido da gestora, que é uma aluna 
do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFPB. Ao levarmos a 
proposta  à secretaria de educação do município, surgiu uma nova 
proposta: ampliar essa formação para todos os educadores do campo, 
incluindo também os gestores e coordenadores pedagógicos. Com 
isso a secretaria cedeu as aulas de departamento e planejamento para 
esta formação. O projeto visa também conhecer melhor a realidade da 
escola do campo. (SANTOS, et. al. 2013. p. 269)
    

  A escola nos dias atuais passa por mudanças significativas, e neste aspecto 
o professor tem papel fundamental, pois a nova geração de educandos tem acesso a 
novas tecnologias não existentes ou escarças em sua época de aluno, e o professor 
precisa estar preparada para esta nova fonte de conhecimento.  Para fortalecer este 
conhecimento foi realizado um espaço de divulgação em eventos como o II Seminário 
do NEMDR: Contribuições para formação continuada de “professores do campo”. 
Como destaca Silva (2014), em seu Trabalho de Conclusão de Curso, 

Ficou notório que as contribuições dessa ação realizada pelo núcleo, 
para o processo de formação inicial dos discentes envolvidos, ao lhes 
proporcionarem uma visão sistêmica da prática docente nas Escolas 
do Campo do Brejo Paraibano. Ou seja, que a Educação do Campo se 
tornou um campo de lutas para aqueles que desejam uma educação 
de qualidade que os campesinos têm por direito. E com certeza os 
discentes que participaram do evento tiveram mais teor teórico e 
prático para usarem nos momentos de discussão nas aulas em seus 
cursos estudados. (p. 32)

Desta forma, com eventos desta natureza, proporcionados pelo NEMDR, tem-
se procurado acrescentar na formação dos discentes integrantes e dos docentes por 
eles atendidos, uma vez que para ambas as partes é peça fundamental do processo 
de desenvolvimento da formação dos professores do campo atendidos pelo Núcleo de 
Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural.

    
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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De acordo com o estudo feito a partir  dos textos, como os organizados pelos 
integrantes do  NEMDR, pudemos perceber que os projetos desenvolvidos, puderam 
contribuir para uma nova visão no ramo educacional do povo campesino, que tem o 
direito a uma educação de qualidade.

Muito se falta para os camponeses terem uma educação de qualidade. Falta-lhe 
incentivo, formação adequada e continuada e principalmente o conhecimento da vida 
do homem do campo. O estudo inicial de algumas publicações nos deram subsídios para 
refletimos e agirmos buscando contribuir para que o professor possa contextualizar 
esta educação.

O desafio é proporcionar aos alunos, mais do que conhecimentos prontos para 
serem reproduzidos, concebendo os alunos enquanto ativos, participativos e  que 
cresçam cultural, social e economicamente para se integrar a sociedade letrada que 
fazem parte por direito. Portanto, ainda há muito que se fazer para que, com as políticas 
públicas, professores e alunos compreendam o verdadeiro valor que tem  a Educação 
do/no Campo e a importância atribuída por estes educandos à leitura e a escrita, como 
possibilidades de melhor interação social.                     

Diante tudo isso é preciso ter um olhar mais atento sobre a realidade do campo 
e sobre os desafios enfrentados pelos professores no cotidiano das escolas. Precisa-se 
também ouvir dos professores quais tipos de formação eles querem, quais são as suas 
necessidades e o que eles consideram importante para uma formação continuada.

Atualmente, como parte do NEMDR, temos a tarefa de desenvolver em 2015 mais 
projetos de formação continuada de professores, em parceria das secretarias municipais 
colaborando com um professor do campo que passa por muitas dificuldades em sua 
área de trabalho, porém é extremamente capacitado na sua formação para lidar com 
essas dificuldades, tendo em mente que ensinar além de tudo é criar possibilidades 
para a construção do conhecimento. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA 
CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

Maria Jose Sousa Silva69

Ana Paula Martins Santos70

RESUMO

No campo a educação se constitui por meio do diálogo permanente entre 
o conhecimento cientifico e o saber popular, o que se aprende na escola 
e a possibilidade concreta do desenvolvimento humano sustentável. 
Para tanto é preciso contextualizar o ensino-aprendizagem no semiárido 
brasileiro, levando em consideração que a relação entre movimentos 
sociais e educação do campo, auxilia na percepção dos sujeitos do campo 
do semirárido, que são diferentes, por exemplo, dos camponeses do século 
XIX, ou como aqueles que já estão umbilicalmente ligados à terra. . A 
convivência com o semiárido torna-se uma alternativa que busca levar as 
pessoas a conhecerem melhor a região em que vivem, para re-aprender 
a conviver com as condições sócio-ambientais da região. Pois no Brasil, 
o caráter excludente e desigual da questão agrária constitui um sujeito 
camponês, em certa medida, desvinculado da terra. Isso se dá pela violenta 
expropriação ou ainda pela ausência de condições de vida nela. Os sujeitos 
do campo são não somente agricultores, mas também desempregados em 
grandes centros urbanos. Essas pessoas, somadas as estatísticas “urbanas” 
de municípios predominantemente rurais (como a maioria dos municípios 
brasileiros) são os mesmos que na maioria das vezes, não se identificam 
como tais. Pois, a sucessão do aluno no meio escolar e no meio familiar 
é compreendida, assim, numa lógica de uma adequação da escola e da 
educação às condições de vida e de trabalho da população rural.

Palavras - chave: Educação do Campo – Semiárido – Movimento Social

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por finalidade mostrar um pouco sobre a temática EDUCAÇÃO 
DO CAMPO: Práticas Educativas para Convivência com o Semiárido brasileiro, levando 
em consideração que a educação do campo é maior que a escola, pois está presente no 
movimento e na organização do povo, isto é, a educação acontece de várias maneiras 
como: educação formal todos os níveis de ensino, a não-formal organizada pelos 
movimentos sociais, que se caracteriza em todo o contexto em que se está inserida. Por 
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isso, não deve ficar apenas limitada ao mundo das primeiras letras, ou com conteúdos 
que não contribua para a criança e o jovem do campo resgatar a sua auto-estima. É 
Preciso esteja embasado na realidade da vida do campo e produza  conhecimentos 
sobre a realidade que ajude as pessoas que nela vivem  a transformá-la. Assim a 
terra seja elemento chave, a cultura, as lutas, e a história do campo, seja o ponto de 
partida para o trabalho em sala de aula. Tendo em vista que as comunidades rurais 
do semiárido brasileiro, desde a década de 1990, têm desenvolvido um conjunto de 
práticas e experiências alternativas voltadas para uma convivência mais solidária e 
sustentável com a região semiárida e com o meio ambiente de modo geral. 

A exemplo dessas temos as desenvolvidas no campo da agricultura familiar, 
como as cisternas de placas com capacidade para 16 mil litros e a cisternas calçadão 
com capacidade para 52 mil litros, que constitui uma tecnologia de captação de água   
da chuva bastante utilizada nas comunidades rurais  e que resultou no Programa Um 
Milhão de Cisternas( P1MC); desenvolvido pela Articulação do Semiárido Brasileiro ( 
ASA); a barragem subterrânea,  forma simples de armazenamento de água da chuva, 
a criação da caprinos, manejo da caatinga, manejo agroflorestal e sustentado de 
culturas e outras. Todas  essas experiências, suas práticas pedagógicas  e os impactos 
produzidos até então revelam a eficácia e a força dos processos educativos, assentados 
na convivência com o semiárido. 

A identidade da escola deve esta inserida na realidade do seu meio, nos saberes 
da comunidade e nos movimentos sociais. Com o sentimento de pertença ao campo, os 
sujeitos desenvolvem suas competências e valores, que vão sendo passado de geração a 
geração, Sabendo que a educação do campo está amparada nos artigos da Lei Diretriz e 
Bases da Educação Nacional, os conteúdos devem ser ligados ao mundo do trabalho, ao 
desenvolvimento do campo e sustentável. Assim, teremos conteúdos gerais das áreas 
do conhecimento: português, matemática, geografia, história, ciências, enfim que todos 
os estudantes aprendam em qualquer lugar do Brasil e conteúdos específicos de acordo 
com as características regionais, locais, econômicas e culturais da comunidade, onde a 
escola e o individuo esteja inseridos.

Porém, isto não quer dizer, que o ensino tem que ser limitado, mas, sim abrangente 
em suas possibilidades. Assim, a prática pedagógica deve ser inovadora, utilizando 
diferentes procedimentos, recursos e espaços que resgatem a riqueza das experiências 
vivenciadas no campo, pois o professor é fundamental na aprendizagem e só depende 
de como ele ensina para o desenvolvimento das crianças e jovens do campo, pois ele 
oferece opções, para os seus educando irem à busca da qualidade de vida que julgam 
ser merecedores ou simplesmente viver no campo com melhoria da  qualidade de vida 
e  de maneira harmoniosa com o semiárido . 

Assim o professor e o aluno constroem juntos, alicerçados na base, onde se 
valoriza o seu meio, construindo ainda mais a sua melhoria. Na educação do campo, 
é pertinente ressaltar que a concepção de educação que vem sendo empregada 
pela cultura dominante e elitista, não tem favorecido satisfatorio para combater o 
analfabetismo, elevar a escolaridade dos sujeitos, sua cultura e seu padrão de vida. Há 
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ainda insatisfação, ocasionada pelo acesso tardio a escola que na maioria das vezes, nas 
regiões mais pobres do Brasil, são oferecidas sem condições de oportunizar saberes para 
a criança, o adolescente, os jovens e adultos devido à precariedade de investimentos 
dessa política pública. Isso representa, sem dúvida, uma das maiores dívidas históricas 
para com a população do campo. Além de todos esses fatores,  na maioria das vezes o 
poder público municipal para atender o direito constitucional que toda criança tem 
direito a escola, disponibiliza transportes para as crianças do campo estudar da cidade, 
dessa forma é fortalecida a idéia de que é difícil ou quase impossivél viver bem  no 
semi-arido paraíbano, até porque a propria “educação”, alimenta a  idéia de que tem 
que estudar para ir trabalhar nas grandes cidade, pois curimatau só tem sofrimento 
e sabemos que Isso não é verídico é possivel  sim viver e conviver bem no semi-arido

ESCOLA DO CAMPO HOJE 

Atualmente, presenciamos um movimento maior, em relação a Educação do 
Campo, que se desenvolve no âmbito dos direitos, direito de acesso e educação com 
qualidade e vinculada às problemáticas sociais, vividas pelos sujeitos do campo. Esta 
temática entrou em pauta nos debates educacionais com mais ênfase e força política 
a partir de 1998, com a I Conferência Nacional “Por uma Educação do Campo”. 
O delineamento de propostas que venham ao encontro de uma política educacional 
direcionada ao atendimento da “especificidade do campo” é uma decorrência das 
reivindicações de movimentos sociais do campo, que, naquele evento se concretizava 
como parte de uma luta maior  de um projeto popular de desenvolvimento para o 
campo que considere os sujeitos do campo, fortalecendo sua identidade, a educação 
do campo é uma educação que se constitui por meio de um diálogo permanente, entre 
o conhecimento cientifico e o saber popular e entre o que se aprende na escola e a 
possibilidade concreta do desenvolvimento humano sustentável e a convivência com 
o semiárido.

Contextualizar o ensino-aprendizagem no semiárido, considerando suas 
potencialidades e limitações, num  espaço de promoção do conhecimento, de produção 
de novos valores, divulgação de tecnologias apropriadas à realidade semi-árida, 
construindo uma ética de alteridade na relação entre natureza humana e não humana. 

A luta por uma Educação Pública de qualidade tem sido motivo de grandes 
manifestações organizadas por diversos movimentos sociais, entre eles, podemos 
destacar o trabalho da CONTAG e do MST que têm gerado profundas discussões e um 
acúmulo, inclusive em âmbito institucional como é o caso do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária - PRONERA, criado em 1998, para atender as áreas de 
assentamentos de reforma agrária. 

No governo de Getúlio Vargas foram desenvolvidas algumas políticas educacionais 
tendo como principal característica o desenvolvimento de práticas pedagógicas 
adaptadas a realidade do  campo, seguido depois de outros, posteriormente efetivados 
no campo como:  o programa EDURURAL, O PROMUNICIPIO, entre outros financiados 
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por organismo internacionais. Atualmente contamos com os programas educacionais 
SABERES DA TERRA, PROJOVEM RURAL E BRASIL ALFABETIZADO e o PRONERA 
os mesmos continuam com um bom índice de participação.  O trabalho desenvolvido 
em muitos municípios e pelos movimentos sociais, são iniciativas que demonstram 
a existência de um acúmulo de experiências que não podem ser desconsideradas no 
momento de definição de políticas de educação do campo. é possível afirmar que a 
educação do campo se fortalece por meio de uma rede social, composta pelos sujeitos 
coletivos que trabalham com a educação do campo e que dela se aproximam. 

Nessa rede encontramos ONGs, universidades, secretarias estaduais e municipais 
de Educação, movimento sindical, movimentos e organizações sociais, centros 
familiares de Formação de Alternância. Ainda que o MST seja o sujeito  forte na rede 
social, como já foi dito, ele irradia o debate da educação do campo e atrai os sujeitos que 
com ela trabalham, fortalecendo assim a sua própria atuação política na organização 
de uma proposta pedagógica que valoriza a “cultura camponesa” e que questiona as 
relações de classe que marcam, particularmente, a realidade do campo brasileiro. O 
texto de Munarim (2008) caracteriza o Movimento Nacional de Educação do Campo, 
que se aproxima do que denominamos rede social de sujeitos coletivos do campo. 

Assim, reiteramos o nosso pensamento (Souza, 2006) de que a concepção 
de educação rural expressa a ideologia governamental do início do século XX e a 
preocupação com o ensino técnico no meio rural, considerado como lugar de atraso. Já 
a educação do campo expressa a ideologia e força dos movimentos sociais do campo, 
na busca por uma educação pública que valorize a identidade e a cultura dos povos do 
campo, numa perspectiva de formação humana e de desenvolvimento local sustentável. 
Tendo em vista que as comunidades rurais do semiárido brasileiro, desde a década de 
1990, têm desenvolvido um conjunto de práticas e experiências alternativas voltadas 
para uma convivência mais solidária e sustentável com a região semi-árida e com o 
meio ambiente de modo geral. 

A exemplo dessas temos as desenvolvidas  no campo da agricultura familiar, como 
as cisternas de placas com capacidade para 16 mil litros cúbicos e a cisternas calçadão 
com capacidade para 52 mil litros cúbicos , que constitui uma tecnologia de captação de 
água   da chuva bastante utilizada nas comunidades rurais  e que resultou no Programa 
Um Milhão de Cisternas( P1MC); desenvolvido pela Articulação do Semiárido Brasileiro 
( ASA); a barragem subterrânea,  forma simples de armazenamento de água da chuva 
de chuva, a criação da caprinos, manejo da caatinga, manejo agroflorestal e sustentado 
de culturas e outras. 

   Embora a concepção de educação do campo venha se fortalece fortalecendo 
nos últimos anos Embora nem sempre os professores conheçam a realidade do campo 
no Brasil, é necessário registrar que se esforçam para que o ensino tenha sentido 
sociocultural para os povos do campo.

Uma Política Pública de Educação do Campo deve respeitar todas as formas e 
modalidades de educação que se orientem pela existência do campo como um espaço 
de vida e de relações vividas, porque considerando o campo como um espaço que é ao 
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mesmo tempo produto e produtor de cultura que se resgata os valores e costumes de 
um  povo. Portanto é diante desses e tantos outros fatores que resolvemos diagnosticar 
as práticas  educativas de convivência com o semi-arido, em salas  de aula do campo 
que não estão inclusas nestes programas supra citados. 

Para pensarmos o campo brasileiro com sua diversidade é necessário retomar 
fatos históricos e compreender como ao longo dos anos a relação com o campo foi 
se instituindo. Com isso é necessário perceber qual educação está sendo oferecida 
no Campo e qual a concepção de educação está presente nessa oferta, levando em 
consideração a analise dos diversos aspectos como: cultura, economia, ambiental, 
social e  política.Segundo  a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, de 1996, foi estabelecido 
que na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas promovam as 
adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada 
região, os governos fizeram pouco progresso no sentido de estabelecer políticas e 
práticas efetivas para a educação no meio rural brasileiro.

 Somente recentemente, em abril de 2002, o Conselho Nacional de Educação, 
estabeleceu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 
Do mesmo modo, só recentemente o Conselho de Secretários Estaduais de Educação 
incluiu a educação rural em sua agenda, assim como também é recente a criação, em 
2004, pelo Ministério da Educação, de uma Coordenação Geral de Educação Básica do 
Campo, no âmbito da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.

A educação tem se constituído como um instrumento relevante na sociedade 
brasileira e às vezes tem sido definida por concepções de educação que no processo 
histórico tem enviesado para caminhos de natureza cartesiana, pragmática, 
reprodutivista, crítica-reprodutivista, ou simplesmente crítica, libertadora, liberal, 
neoliberal, pós-moderna, enfim; uma educação que se desenvolveu acompanhando a 
trajetória histórica e trouxe avanços à sociedade brasileira principalmente na área da 
pesquisa, responsável pela inovação tecnológica também para a zona rural. No campo 
inovaram: no maquinário, no aumento da produção de grão, nos agrotóxicos, alteração 
dos genes das sementes para exportação em larga escala. Mas os que têm usufruído 
desses avanços são pequenos grupos de latifundiários, empresários, banqueiros e 
políticos nacionais e internacionais. Enquanto a outros é negado o acesso a terra para 
sobreviver e garantir o sustento de outros brasileiros.

A partir dos anos 30, a escolarização para o trabalhador do campo, foi 
inserido também, com o intuito de conter o êxodo rural, provocado pelo processo de 
industrialização do país, responsável pela grande massa de migrações rurais de quase 
todas as regiões do país durante décadas subseqüentes. Atualmente presidente Lula 
pretende melhorar a educação no campo regulamentando o Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (Pronera). De acordo com o Ministério da Educação, 
o programa visa a garantir energia elétrica, água potável, saneamento básico para 
as escolas, promoção da inclusão digital com acesso a computadores, conexão à 
internet e às demais tecnologias digitais. Serão beneficiados os agricultores familiares, 
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extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados, trabalhadores rurais 
assalariados, quilombolas, caiçaras, povos da floresta e caboclos. 

O ministro da Educação, Fernando Haddad, destacou que o programa inclui 
desde a formação de professores até o transporte escolar. Ele reconheceu dificuldades 
para melhorar os índices educacionais no campo, mas disse que houve progresso nos 
últimos anos. “O decreto facilita a vida da sociedade e não a do governo, por isso não 
era feito. Agora, as pessoas do campo ganham vida, corpo, alma e vão conquistar 
muito mais.” Antonia de Oliveira, da Via Campesina, lembrou que há muito tempo os 
camponeses reivindicam melhorias na educação. “O decreto será a oportunidade para 
os camponeses ampliarem o acesso à educação. Nos possibilita sair de um anonimato 
na educação do campo. Vamos ter maior respaldo e mais conhecimento”.

EDUCAÇÃO DO CAMPO

O termo “educação do campo” que estamos tratando nesse texto tem um sentido 
amplo e complexo, portanto, não deve ser entendido apenas como sinônimo de 
ensino. Este conceito fundamenta-se na prática educativa que temos desenvolvido nos 
movimentos sociais, nas diferentes organizações que atuam com educação, e na LDB 
– Leis de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, que determina em seu art. 1º: 

“A educação deve abranger os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

Ou seja, a LDB afirma que os indivíduos podem ser educados e se tornar cidadãos 
e cidadãs na vida em família, no trabalho, na escola, nas organizações sociais, por meio 
de sua cultura, etc. Reconhece, assim, que a escola e os espaços extra-escolares são um 
chão de aprendizagem para o exercício da cidadania. 

Com base nesses fundamentos, Educação do Campo é toda ação educativa 
desenvolvida junto aos povos do campo, “incorporando os povos e o espaço da 
floresta, da pecuária, das minas, da agricultura, os pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e 
extrativistas” e fundamenta-se nas práticas sociais constitutivas dessas populações: os 
seus conhecimentos, habilidades, sentimentos, valores, modo de ser e de produzir, de 
se relacionar com a terra e formas de compartilhar a vida. 

Nas duas últimas décadas, essa denominação vem se expandindo para demarcar 
o campo, o papel dos sujeitos e a importância da educação na sua formação e no 
desenvolvimento do campo. Ela traz um conjunto de conhecimentos e práticas que 
instiga as políticas a compreenderem o campo como um espaço emancipatório, como 
um território fecundo de construção da democracia e da solidariedade porque se 
transformou no lugar, não apenas das lutas pelo direito à terra, mas também pelo direito 
à educação, à saúde entre outros.” Essas lutas acabaram por colocar na pauta novas 
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políticas culturais, econômicas e ambientais para o campo” (...) (TEMA de Educação do 
Campo do CONDRAF – Doc. Final – 2005). Programa de educação  do governo federal

 ● Programa Saberes da Terra Escolarização de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental 
para Jovens Agricultores Familiares

 ● Licenciatura em Educação do Campo 
 ● Formação na Educação Superior graduação para  os educadores do Campo
 ● Formação dos Professores/as e educadores do campo 
 ● Alfabetização de  Jovens e Adultos 

Brasil Alfabetizado Não se trata, portanto, de uma identidade circunscrita a um 
espaço geográfico, mas sim, vinculada aos sujeitos sociais a quem se destina, os povos 
do campo, seja os que vivem nas comunidades e assentamentos rurais, seja os que 
vivem nas sedes dos municípios rurais do nosso país. 

As especificidades da vida camponesa não têm na educação urbana o diálogo 
necessário para o atendimento das diferenças identitárias desses povos. Constitui-se, 
portanto, num campo específico que precisa ser reconhecido e trabalhado de modo 
próprio. 

A educação do campo pode ocorrer por meio de diferentes iniciativas, ou seja, 
pela: 

 ● Educação Formal - são aquelas iniciativas dirigidas à escolarização da população 
nos diferentes níveis de ensino (infantil, fundamental, médio, profissional e 
superior), organizadas pelo sistema de ensino público, privado ou comunitário; 

 ● Educação Não-Formal - são aquelas iniciativas dirigidas para organização 
comunitária, produtiva, sindical, política, cultural, religiosa, geralmente 
organizadas pelos movimentos sociais, sindicatos, ONG’s, pastorais e outras 
entidades da sociedade civil. 

Assim, a educação do campo é maior que a escola, pois está presente no movimento 
e na organização do povo. Embora a escolarização seja importante, ela é apenas um dos 
tempos e espaços da formação humana. É uma educação que se constitui por meio 
de um diálogo permanente entre o conhecimento cientifico e o saber popular e entre 
o que se aprende na escola e a possibilidade concreta do desenvolvimento humano 
sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na perspectiva sócio-histórica de construção do sujeito contextualizada, 
poderíamos perceber que a Educação do Campo, só a partir da década de 1990, os 
povos organizados dos movimentos sócias conseguiram agendar na esfera pública a 
questão da educação do campo como uma questão de interesse nacional ou, que pelo 
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menos, se fazem ouvir como sujeitos de direito, levando em consideração a constituição 
federal.  Por isso, faz-se necessário que o professor seja capacitado de acordo com 
a necessidade da clientela, que na maioria das vezes o professor nem tem o mínimo 
possível de  conhecimento do meio rural e de modo particular do semiárido. 
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RESUMO

Brinquedos e brincadeiras têm um papel fundamental no processo de ensino 
aprendizagem, pois favorece o desenvolvimento cognitivo do individuo, 
umas vez o lúdico estimula e atrai a atenção na atividade, ou seja, com o 
lúdico se aprende de forma mais prazerosa. Por tanto, cabe ao professor/
educador a tarefa de individualizar as situações de aprendizagem oferecidas 
às crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocionais, sociais 
e cognitivas, assim, como os conhecimentos que possuem das diferentes 
situações interativas e suas origens sócio-culturais diversas. Isso significa 
que o professor deve planejar e oferecer uma gama variada de experiências 
que responda simultaneamente às demandas do grupo e às individualidades 
de cada criança. No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os 
espaços valem e significam outras coisas daquilo que aparentam ser e 
com variação de atitudes de criança para criança, cada uma reagindo de 
forma bem diferente mesmo sendo brinquedo ou brincadeira similar. Ao 
brincar as crianças recriam e repensam os acontecimentos que vivenciaram 
sabendo que estão brincando. Sendo assim, o presente artigo enfoca essas 
particularidades, baseando-se em estudos teóricos de Vygotsky (1989), 
Brougere (1998), Wajskop (1995) e Bomtempo (1987), entre outros, com 
o objetivo de despertar os professores da pré-escola para a importância da 
brincadeira no desenvolvimento infantil. 

Palavra-chave: Brincar, Brinquedos, Crianças, Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

“Já está mais do que provado que as manifestações lúdicas 
desempenham funções muito importantes no desenvolvimento da 
criança”. (NOVA ESCOLA).
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Para que a criança possa exercer sua capacidade de criar é imprescindível que 
haja riqueza e diversidade nas experiências que lhe são oferecidas nas instituições, 
sejam elas mais voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de 
uma intervenção direta.

A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial 
com aquilo que é o “não brincar”. Se a brincadeira é um ato de correr no plano da 
imaginação, isso implica que aquele que brinca tenha domínio da linguagem simbólica. 
Isso quer dizer que é preciso haver consciência da relação existente entre brincadeiras 
e realidade imediata. O conteúdo fornecido para a realização da mesma atribui novo 
significado. Toda brincadeira é uma imitação transformada no plano das emoções e 
das idéias de uma realidade anteriormente vivenciada.

Embora pareça óbvio¸ o direito da criança brincar teve de ser conquistado e 
começou pelo playground. Foi em 1961 que se fundou, na Suécia, a IPA (sigla que em 
português significa Associação Internacional pelo Direito da Criança Brincar e que 
existe no Brasil desde 1997). Seu primeiro objetivo foi reconstituir os playgrounds das 
cidades.

A criança deve ter todas as possibilidades de se entregar a jogos e a 
atividades recreativas, que devem ser orientadas para fins visados 
pela educação; a sociedade e os poderes públicos devem esforçar-se 
para favorecer o exercício destes direito reconhecido no Antigo 31º 
da Convenção sobre Direitos. (DECRETO No 99.710, DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 1990).

A brincadeira é uma ação que permite às crianças pequenas se desenvolverem, 
pois a partir da brincadeira elas aprendem a comunicar-se com os alunos e pares com 
os quais convivem. Mas o ato de brincar não colabora apenas com as crianças pequenas 
e sim com todas as idades; de forma especial as brincadeiras têm um papel fundamental 
para as crianças até seis anos, pois é neste momento que elas necessitam de um maior 
estímulo.

As primeiras relações das crianças com a aprendizagem se dão a partir das 
brincadeiras que realizam, pois na ação do brincar elas aprendem a tomar decisões, 
comunicar-se e até mesmo socializar-se, além de desenvolverem capacidades 
importantes como:  atenção, imitação, memória e imaginação, e são estimuladas ao 
fazer  de conta  para que desenvolvam uma das capacidades mais necessárias no ser 
humano, que é a criatividade.

O brinquedo na pré-escola vai além do real, pois é através dele que o educando 
compreende o contexto social no qual está inserido, além de representar com o 
brinquedo situações que lhe incomodam na vida real, para assim compreende-la. 
Vygotsky (1991) nos fala que:

“a criança para resolver os desejos que não são imediatamente 
realizados na vida real, ela envolve-se em diferentes situações de 
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brincadeiras, em que os desejos não realizáveis podem ser realizados. 
Ainda é no brinquedo que a criança consegue agir numa esfera 
cognitiva. (p.114)”

 O presente estudo tem por finalidade rever a importância das brincadeira e 
brinquedos na sala de aula é necessário  o educador atender de fato às reais necessidades 
dos educandos que diz respeito aos aspectos formativos, cognitivos psicossociais, 
culturais. 

O PAPEL DO BRINCAR

A brincadeira é uma linguagem natural da criança e é importante que esteja 
presente na escola desde a educação infantil para que o aluno possa se colocar e se 
expressar através de atividades lúdicas. Brincando a criança desenvolve potencialidades; 
ela compara, analisa, nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua 
e cria. O brinquedo e a brincadeira traduzem o mundo para a realidade infantil, 
possibilitando à criança  desenvolver a sua inteligência, sensibilidade, habilidades e 
criatividade, além de aprender a socializar-se com outras crianças e com os adultos.

Pensar sobre o papel do brincar na infância é pensar em relacionamento, pois no 
ato da brincadeira a criança relaciona-se com outras crianças, com adultos e consigo 
mesma.

Segundo Wajskop (1995, p.7), “A criança desenvolve-se pela experiência social, 
nas interações que estabelece desde cedo, com as experiências sócio-históricas dos 
adultos e do mundo por eles criado”. Dessa forma a brincadeira é uma atividade 
humana na qual as crianças são introduzidas constituindo-se em um modo de assimilar 
e recriar experiências sócio-culturais. Mas para haver essa interação é indispensável 
proporcionar desde cedo diversos brinquedos para que os pequenos possam interagir. 
É necessário para um maior desempenho a presença dos adultos, pois com suas 
intervenções, contribuirão para o desenvolvimento cognitivo, além de oferecer a eles 
um horizonte ampliado do atos de brincar, já que sua experiência é maior. Referente a 
isso Wajskop (1995, p.18) esclarece:

Na verdade o papel do adulto é bem mais amplo, ele é responsável 
pela continuação da cultura onde divulgará junto às brincadeiras que 
conhece, além de repassar a tradição cultural no que diz respeito aos 
brinquedos masculinos e femininos. As pessoas que convivem tem 
forte influência nas brincadeiras mesmo que não saibam. 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR

  Percebe-se que a discussão em torno da imaginação, da capacidade criadora, 
nos remete a pensar acerca da especificidade  do mundo da brincadeira no qual as 
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crianças pequenas se envolvam, num mundo ilusório e imaginário , onde os desejos 
não realizáveis e podem ser realizados.

Vygotsky (1991, apud CERISARA, 1998), já havia depreendido de suas 
investigações que as características ou elementos fundamentais da brincadeira são: 
a situação imaginária, a imitação e as regras. Para ele, “a essência da brincadeira é 
a criação de uma nova relação entre campo do significado e o campo da percepção” 
(p.130).

Tem-se compreendido ao longo do tempo que as brincadeiras têm um papel 
decisivo na formação da personalidade da criança, no sentido do desenvolvimento 
que lhe possibilita um afastamento cada vez maior de sua natureza limitada “[...] As 
brincadeiras possibilitam a construção da própria liberdade para a qual a criança está 
destinada e na qual se realizará como pessoa” (LINS, 1999, p 44-45)”.

É na brincadeira que a criança aprende a dar significado aos objetos, ou seja, 
ela nesse estágio do desenvolvimento não mais depende dos incentivos do objeto em 
si, das motivações que vão surgindo dentro dela, e nesse sentido, a criança vai além 
do que vê, dirigindo sua ação de forma mais independente da percepção imediata dos 
objetos. Nesse sentido, Vygotsky (1998, p 129), explica que “[...] O brinquedo e não a 
simbolização é a atividade da criança [...]     No brinquedo o significado torna-se-se o 
ponto central e os objetos são deslocados de uma posição dominante para uma posição 
subordinada”.

Interessa observar que a criança naturalmente brinca. Não só ela brinca, mas 
também se nota que ela está praticando todo o tempo de sua vida brincando. Pode-se 
até dizer que a criança transforma todos os seus atos em alguma brincadeira, desde que 
acorda até novamente dormir, a criança vive a brincar. Em concordância com este fato, 
Lins (1999, p 42) considera que:

Mais do que uma manifestação sócio-cultural o ato de brincar tem 
uma raiz mais profunda, uma origem primaria. Pode-se dizer que 
antes mesmo da formação social dos seres humanos mais haveria a 
presença do brinquedo desde a existência da própria criança.

De acordo com Brougere (1998, p19) brincar torna-se o modelo de toda atividade 
cultural que como a arte, não se limita a uma simples relação com o real.

O brincar se caracteriza muito mais pelo estado de espírito com que se brinca. Isso 
leva a dar muita importância à noção da interpretação, ao considerar uma atividade 
como lúdica. 

  Brougere (1998), considera que uma das características de nossos tempos é a 
multiplicação dos brinquedos. Pode-se-se evocar alguns exemplos como a importância 
que adquiriram os bonecos, frequentemente ligados a universo imaginários, 
valorizando o jogo de projeção num mundo de miniatura.  Esse tipo de jogo não é novo, 
entretanto a cultura lúdica contemporânea enriqueceu e aumentou a importância dessa 
estrutura lúdica. Não se pode deixar de citar os videogames: uma nova técnica cria 
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novas experiências que transforma muitas crianças. Tudo isso mostra a importância 
do objeto na construção da cultura lúdica contemporânea. 

Nesse sentido, Brougere (1998, p. 27) diz que

O desenvolvimento da criança determina as experiências possíveis, 
mais não produz por si mesmo a cultura lúdica. Esta se origina 
das interações sociais, do contato  direto ou indireto, manipulação 
do brinquedo: quem o concebeu não está presente, mas trata-se 
realmente de uma relação social.A cultura lúdica como toda cultura é 
produto de uma interação que lança suas raízes, bem como já foi dito, 
na interação precoce entre a mãe e o bebê.

Nesse momento pode-se reconhecer que, sem dúvida, brincar significa sempre 
libertação. E que esta tem a partir do brincar significados diferentes na relação 
criança e adulto, pois rodeados por um mundo de gigantes, as crianças criam para 
si, brincando, o pequeno mundo próprio; mas o adulto que se vê perseguido por uma 
realidade ameaçadora, sem perspectivas de solução, liberta-se dos horrores do mundo 
através da reprodução miniaturizada.

Enquanto o adulto diz à criança como agir e, através do brinquedo, o quanto mais 
sofisticado possível, tenta privar a criança do seu direito à liberdade e a simplicidade, 
a criança consegue responder em sua naturalidade, que ela consegue (brincando) 
descobrir e reafirmar seu espaço no mundo real.

As crianças conseguem através dos diversos materiais – pedras, madeira, papel- 
construir um mundo de cores e fantasias para brincar. Elas conseguem com um simples 
pedacinho de madeira, uma pedrinha, reunir em uma solidez, no monolitismo de sua 
matéria, uma exuberância das mais diferentes figuras.

O adulto tende historicamente a querer se impor à criança. Ela entra no seu 
mundo através do brinquedo, não para ouvir o que significa para ela brincar, como ela 
sente a realidade, mas sim, para dizer-lhe o que é brincar, como brincar e o que é real. 
Talvez venha sendo desse tipo de imposição o resultado de uma imensa fabricação que 
nada dizem à fantasia da criança, apenas são instrumentos usados pelo adulto para 
manipular a criança em sua visão de mundo. Referente a isso Benjamin (1984, p.72) 
afirma que:

O brinquedo mesmo quando não imitado aos instrumentos dos 
adultos, é confronto, na verdade não tanto das crianças. Pois de quem 
primeiramente as crianças recebem esses brinquedos? Se não deles? 
E embora reste à criança uma certa, liberdade em aceitar ou recusar 
as coisas, muitos dos antigos brinquedos (bola, arco, rodas de penas, 
papagaio) terão sido de certa forma impostos à criança como objeto 
de culto, os quais só mais tarde, graças à imaginação da criança, 
transformam-se em brinquedos. 
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O DIREITO DE BRINCAR

Conforme Huizinga (1938, apud BOMTEMPO, 1999), brincar é algo essencial 
que permeia todas as situações da vida humana. Quando uma criança brinca, ela está 
se preparando para a vida adulta. É uma forma de apreender a lidar com as coisas que 
estão a sua volta. Estudos mostram que crianças que brincam bastante serão adultos 
ajustados e preparados para a vida.

Através da brincadeira, a criança descobre como enfrentar situações de medo, dor, 
angústia, alegria ou ansiedade. Assim, “o brincar tem, não só, uma função terapêutica, 
afetiva e social. Por outro lado, a brincadeira é também um exercício de criatividade”. 
(BOMTEMPO1987, p.39)

Percebe-se, diante dessas questões, que com o brincar para as crianças dão 
significados às suas vidas. O brincar mostra-se não como um fenômeno separado, 
mas interagindo com outros contextos – humanos e simbólicos, que possibilitam 
compreender a interação complexa das dimensões cognitivas e emocionais das 
crianças, a natureza e o apelo dos elementos culturais incorporados no brincar e como 
a participação em atividades lúdica afeta o desenvolvimento e a aprendizagem das 
crianças, propiciando com suas várias linguagens, contribuição peculiar como um todo. 

O BRINQUEDO E SUAS FUNÇÕES 

O brinquedo mudou junto com o tempo, a partir do século passado, com a 
revolução industrial o brinquedo deixou de ser aquela peça artesanal, minuciosa, 
passando a ser produzido em escolas para atender a demanda cada vez maior, dos 
centros urbanos em expansão.

Hoje, vive-se em uma sociedade fragmentada na qual existem passado, 
presente e futuro, na qual observam-se brinquedos artesanais ao lado de outros semi-
industrializados e eletrônicos altamente sofisticados.

O brinquedo mostra um pouco da personalidade de seu dono. “Por isso se os alunos 
levam os seus para sala de aula, as crianças passam a se conhece melhor”. É importante 
incentivar a troca de brinquedos entre os colegas. Com isso a criança aprende a lidar 
com o mundo e forma a sua imaginação recriando situações do cotidiano, experimenta 
sentimentos básicos como o amor e o medo. A esse respeito Vygotsky (1984,p 26) 
esclarece:

O brinquedo fornece estrutura básica para as mudanças das 
necessidades da consciência. No entanto, cabe ao professor subsidiar 
o aluno sobre o concreto (brinquedo) para que a criança possa usufrui-
lo em seu imaginário para construir seu real. Sabendo-se que é só no 
brincar que a criança tem o inicio da formação de seus processos de 
imaginação ativa e por último onde ela se apropria das funções sociais 
e das normas de comportamentos que correspondem a certas pessoas.
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Do ponto de vista psicológico, Vygotsky atribui ao brinquedo um papel 
importante, aquele de preencher uma atividade básica, ou seja, ele é um motivo para 
a ação. Segundo o autor, a criança pequena, por exemplo, tem uma necessidade muito 
grande de satisfazer os seus desejos imediatamente.

Quanto mais jovem é a criança menor será o espaço entre o desejo e sua satisfação. 
No pré-escolar há uma grande quantidade de tendências e desejos não possíveis de 
serem realizados imediatamente, e é nesse momento que os brinquedos são inventados, 
justamente para que a criança possa experimentar tendências irrealizáveis. 

A impossibilidade de realização imediata dos desejos cria tensão, e a criança se 
envolve com o ilusório e o imaginário, onde seus desejos podem ser realizados. É o 
mundo dos brinquedos.

OS  VÁRIOS OBJETIVOS DO BRINCAR

É através do brincar que a criança se encontra com o mundo de corpo e alma. 
Percebe como ele é e recebe elementos importantes para a sua vida, desde os mais 
insignificantes hábitos, até fatores determinantes da cultura de seu tempo.

Também é através do brincar que a criança vê e constrói o mundo, expressa 
aquilo que tem dificuldades de colocar em palavras. O brincar é algo tão espontâneo, 
tão natural, tão próprio da criança que não haveria como entender sua vida sem 
brinquedo. É preciso ressaltar, no entanto, que não é apenas uma atividade social e 
cultural. 

Winnicott (1975, p.29) diz que, é no brincar e talvez apenas no brincar, que 
a criança desenvolve sua liberdade de criação. Sabendo que além dos brinquedos e 
brincadeiras, o convívio familiar e social também contribui para o desenvolvimento da 
liberdade de criação com o cotidiano da criança.

O brincar é uma atividade universal e traz inúmeros benefícios à saúde, pois 
facilita o crescimento não só físico, mas também mental. Portanto, a brincadeira 
traz a oportunidade para a realização de exercícios da simbolização e é também uma 
característica humana.

Winnicott faz colocações fundamentais sobre a brincadeira. Dentre elas pode-se 
citar que:

[...] as crianças têm prazer em experiências de brincadeiras físicas e 
emocionais [...]
Deve-se aceitar presença da agressividade, na brincadeira de criança 
[...] A brincadeira é a prova evidente e constante da capacidade criadora, 
que quer dizer vivência [...] Os adultos contribuem neste ponto, pelo 
conhecimento do grande lugar que cabe à brincadeira e pelo ensino de 
brincadeiras tradicionais, mas sem obstruir nem adulterar a iniciativa 
própria da criança [...] (WINNICOTT, 1975, p 29).
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 Constata-se, então, que a ação de brincar é fonte de prazer e ao mesmo tempo, 
de reconhecimento.     

O LUGAR DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Até mesmo um rápido olhar sobre a sala de aula de educação infantil permite 
estimular o papel que desempenha o brincar neste lugar; a começar pelo seu arranjo 
especial, mesmo favorável ou não ao desenvolvimento da atividade lúdica, uma vez 
que diferentes arranjos espaciais permitem diferentes atividades lúdicas a partir de 
diversas modalidades de interação.

Pesquisas feitas por Legendre (1983, 1994 e 1987), e a partir delas os estudos 
de Carvalho e Rubiano (1994) em torno da organização do espaço da sala de aula, 
apontam maior concentração de crianças em torno do educador, em arranjos como 
menor ou plena estruturação espacial e demonstram que, em zonas circunscritas, há 
maior atividade de faz-de-conta, já que fornecem proteção e privacidade, favorecendo 
a focalização no parceiro e na atividade.

Apesar de muitos educadores deixarem seus alunos brincar, efetiva brincadeira 
está ausente na maior parte das classes de educação infantil. E o que é pior, à medida 
que as crianças crescem, menos brinquedos, espaços e horário para brincar existem.

Na verdade, os adultos parecem sentir-se ameaçados pelo jogo e os novos rumos 
que constantemente abrem (WAJSKOP, 1995, p.32). Seu papel no brincar a habitual 
centralização onipotente e os professores não sabe o que fazer enquanto seus alunos 
brincam, refugiando-se na realização de outras atividade, ditas produtivas. Na melhor 
das hipóteses, tentam racionalizar, definindo o brincar como atividade espontânea que 
cumpre seus fins por si mesma. Na pior das hipóteses, sentem-se incomodados pela 
alusão à própria infância que o contato com o brincar dos seus alunos lhe propicia, ou 
fusos quanto ao que fazer, enquanto as crianças brincam, muitas vezes não apenas se 
intrometendo na brincadeira, como tentando ser a própria criança que brinca.

Por outro lado, uma sala de aula cuja visualidade lúdica é excessiva, chegando 
ao ponto de ser evasiva, distancia as crianças do brincar. Com tantas ofertas de 
brinquedos e situações lúdicas, as crianças não conseguem assimilar as propostas ali 
contidas e acabam não interagindo com esse material, disposto somente para enfeite e 
contemplação, com um papel meramente decorativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na perspectiva sócio-histórica de construção do sujeito, os estudos vygotskyanos 
mostram que a criança interage, através do brinquedo, desde cedo, com a cultura em 
que está inserida.

Com a intenção de aproximar o aluno da escola e mantê-lo motivado neste 
ambiente, deve-se utilizar recursos que diversifiquem a prática pedagógica, buscando 
tornar o espaço da sala de aula aconchegante, divertido, descontraído, propiciando o 
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aprender dentro de uma visão lúdica, criando um vínculo de aproximação/união entre 
o professor e o aluno. 

Para isso, faz-se necessário que o professor conheça o processo de desenvolvimento 
da criança, assim como as etapas que ela deve conquistar. Deve conhecer, também, 
como ocorre o processo de aquisição de conhecimento, a partir da teoria de Vygotsky, 
que muito contribuiu para que se chegasse à visão que temos hoje a respeito da 
importância do brincar no ambiente da sala de aula. 

Essa visão está direcionada à importância do brincar na realidade da Educação 
Infantil, embora se saiba que a utilização do brincar na prática pedagógica vai além dos 
muros da educação infantil, podendo ser utilizada durante todos os níveis de ensino. 

Não se pode esquecer do papel do professor como aquele que media as estratégias 
sociais, lingüísticas e cognitivas, num contexto educativo, fornecendo subsídios para a 
construção dos conhecimentos que serão adquiridos, servindo-se do brincar. 

Percebe-se, ao longo da história, a evolução da importância do brincar, de um 
simples ato de lazer para uma contribuição na área cognitiva auxiliando no processo de 
aprendizagem e na construção de referenciais de mundo. Não se pode, portanto, deixar 
de mencionar a importância da brinquedoteca, um espaço destinado especialmente à 
atividade do brincar. A criação da brinquedoteca foi um marco legitimador e histórico 
da importância do brincar para a criança. É uma conquista para a sociedade e, em 
especial, para a criança que, assim, aprende de forma mais harmoniosa e lúdica. 

O resultado desse estudo traz a convicção de que o ato de brincar, independente 
do espaço em que ocorra, deve ser valorizado por se constituir num instrumento de 
aquisição de novos conhecimentos e de aprendizado das regras e normas adultas 
vigentes na sociedade, contribuindo com a formação de um cidadão crítico e atuante. 
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MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB
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RESUMO

Este trabalho tem como foco analisar formações de professores realizadas 
por um programa de extensão da Universidade Federal da Paraíba que tem 
como intuito (re) significar o Projeto Pedagógico Curricular (PPC) de três 
escolas do campo localizadas no município de Bananeiras/PB. O objetivo 
consistiu em analisar as formações e as contribuições do projeto para que 
aconteça a implementação do PPC das escolas. Os sujeitos da pesquisa 
foram: gestores, docentes, pais de discentes e discentes das escolas. A 
pesquisa foi qualitativa do tipo estudo de caso. As formações estão sendo 
realizadas desde o ano de 2013 e ainda estão em andamento, neste trabalho 
serão analisadas as atividades que estão sendo desenvolvidas este ano. 
As três escolas do campo decidiram trabalhar com a teoria crítica que 
possibilita uma educação mediada com o intuito de emancipar os sujeitos 
tornando-os críticos, ativos e reflexivos. As formações analisadas neste 
trabalho é um recorte das formações realizadas pelo projeto, vale ressaltar 
que a pesquisa ainda está em andamento nas três escolas em que o projeto 
está sendo desenvolvido. Após as formações relatadas neste trabalho o 
projeto de extensão aqui citado irá realizar formações sobre os componentes 
curriculares trabalhados nas escolas sendo uma desta forma uma maneira 
de relacionar a teoria com a prática para que aconteça a implementação de 
um PPC contextualizado com a realidade do campo em que as escolas estão 
inseridas.

Palavras-Chave: Projeto Pedagógico Curricular. Escola do campo. Teoria 
crítica.

INTRODUÇÃO

O tema currículo nas escolas do campo vem sendo discutido atualmente em 
decorrência da falta de conexão existente entre o Projeto Pedagógico Curricular das 
escolas, as práticas educativas desenvolvidas em sala de aula bem como a relação entre o 
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situadas no brejo paraibano” da Universidade Federal da Paraíba, Campus III, Bananeiras/PB. e-mail: 
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contexto dos alunos e as aulas aos sujeitos do campo destinadas, notando a importância 
desta temática discute-se neste trabalho as ações desenvolvidas pelo Programa de 
extensão intitulado: Núcleo de extensão multidisciplinar para o desenvolvimento 
rural: contribuições para a (re) construção das propostas pedagógicas das escolas no/
do campo situadas no brejo paraibano que tem por objetivo desenvolver formações 
de professores que contribuam com o desenvolvimento das práticas educativas dos 
professores das escolas do campo situadas no brejo paraibano. 

Neste trabalho são analisadas as formações realizadas em três escolas campesinas 
do município de Bananeiras/PB, em tais escolas as atividades estão sendo desenvolvidas 
desde o ano de 2013, foram realizadas formações para (re) significar o Projeto 
Pedagógico Curricular das escolas, neste ano as formações continuaram com intuito 
de que o PPC seja posto em prática contribuindo assim para que a educação proposta 
pela escola seja contextualizada e dessa forma contribua para o reconhecimento da 
identidade dos educandos.

A (re) significação dos PPCs das escolas do campo acontece por meio de formações 
em que se fazem presentes todos os profissionais da escola bem como os pais dos alunos 
que representam a comunidade escolar, essa construção do PPC se faz importante com 
a participação de todos porque é essencial que a construção deste documento seja 
realizada de forma democrática para que se alcancem os objetivos de todos da escola.

O objetivo deste trabalho é analisar as formações de professores que acontecem 
nas escolas do campo; as contribuições da participação de professores, gestores, pais 
de alunos e alunos; como se dar o processo de implementação do Projeto Pedagógico 
Curricular enquanto documento que deve ser posto em prática na ação das docentes 
da escola.

Os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho foi a pesquisa 
qualitativa do tipo estudo de caso que consiste em “apresentar um engenhoso recorte 
de uma situação complexa da vida real” (MARTINS, 2008, p. 02). Apresenta-se neste 
trabalho situações de construção de implementação do Projeto Pedagógico Curricular 
em uma escola do campo situada no município de Bananeiras/PB. Foram realizadas 
formações com a participação de gestores, docentes, discentes, pais dos discentes 
representando a comunidade escolar, extensionistas e a colaboradora do projeto de 
extensão citado acima.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Projeto Pedagógico Curricular de qualquer escola seja do campo ou não 
deve ser construído de maneira coletiva e com foco no aluno para que os objetivos 
educacionais não se resumam a desejos que estejam descontextualizados com a escola, 
ou seja, desejos que são os daqueles que estão naquele espaço estudando e confiando a 
escola uma educação que fundamente seus conhecimentos.

A maioria das escolas do campo precisam de um Projeto que demonstre sua 
identidade, não se pode elaborar um PPC que não tenha as características dos sujeitos 
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das escolas, é necessária uma união entre escola e governos para que a escola se atualize 
cotidianamente. Concordamos quando Veiga, 2013 (p. 11 e p.12), afirma que:

A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto 
educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico 
com base em seus alunos. Nessa perspectiva, é fundamental que 
ela assuma suas responsabilidades, sem esperar que as esferas 
administrativas superiores tomem essa iniciativa, mas que lhe deem 
a condições necessárias para leva-la adiante. Para tanto, é importante 
que se fortaleçam as relações entre escola e sistema de ensino.

 De acordo com a autora percebe-se a importância da própria escola tomar 
a iniciativa de construir seu PPC, é interessante que a escola se sinta mobilizada a 
construir este documento e implementá-lo visando a melhoria da educação da escola 
de forma a pensar em uma educação que torne o conhecimento significativo para os 
alunos, todos os objetivos da escola devem ser elaborados colocando o aluno como 
princípio para o estabelecimento do objetivo.

 Propor um Projeto Pedagógico Curricular para as escolas concorre para que 
neste documento fique explícito a identidade dos sujeitos que fazem parte da escola, 
pois este documento não pode ser construído para ser engavetado e sim  para ser 
implementado visando a melhoria nas práticas pedagógicas das salas de aula.

A principal possibilidade de construção de projeto político-pedagógico 
passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear 
sua própria identidade. Isto significa resgatar a escola como espaço 
público, lugar de debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva. 
Portanto, é preciso entender que o projeto político-pedagógico 
da escola dará indicações necessárias à organização do trabalho 
pedagógico, que inclui o trabalho do professor na dinâmica interna da 
sala de aula, [...] (VEIGA, 2013, p. 14)

 Nota-se aqui que a escola possui autonomia para construir seu projeto de 
acordo com a identidade de seu entorno e colocar em prática as ideias que sejam 
postas no Projeto. Por isso a importância de construir um PPC de forma coletiva que 
seja elaborado com a participação de todos que compõem a escola, é necessário que 
tanto os profissionais como também os pais dos alunos e os alunos estejam presente na 
construção deste documento.

Acredita-se que as bases de um projeto político-pedagógico capaz de 
recuperar ou construir a identidade da escola e dos sujeitos que congrega 
podem estruturar-se num processo de planejamento participativo, [...] 
Quanto aos procedimentos de passagem, das intenções ao plano, das 
informações às ações educativas, o que temos a sugerir é que sejam 
pautados pela utopia do humano-genérico, trabalhando educadores 
e educandos, pais e mães, pois está aí a síntese do poder de criar, do 
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ser solidário, da democracia, da possibilidade da liberdade. Ainda 
faz parte de nossas “verdades” acreditar que só aguentam encher-se 
de humanidade aqueles indivíduos que têm os pés na sua cultura e 
respaldo organizativo. (FALKEMBACK, 2013, p. 140)

 Através da construção coletiva e com a participação de todos que compõem a 
escola, notamos que o PPC pode ficar mais significativo para a escola, pois assim não 
será apenas um documento, mas um retrato da escola formado por objetivos pensados 
de maneira coletiva pelas mesmas pessoas que juntas tentarão alcançar tais objetivos.

 Percebe-se que é importante enfatizar a cultura dos sujeitos da escola no PPC, 
não adianta ter um Projeto que não enfatize a cultura e o contexto, todas as práticas 
do cotidiano da escola precisam ser contextualizado de acordo com o que esteja mais 
próximo dos alunos, por isso é tão importante a participação de todos, pois, todos 
conhecem sua realidade e com isto esta será enfatizada no processo de construção do 
documento.

 Na educação do campo a importância de construir um Projeto que esteja 
adequado a realidade dos sujeitos que ali estão inseridos não é diferente, o PPC das 
escolas devem estar de acordo com o contexto e a cultura daqueles povos para que a 
partir da escola se reconheçam como sujeitos de direitos.

É um projeto de educação que reafirma, como grande finalidade da 
ação educativa, ajudar no desenvolvimento mais pleno do ser humano, 
na sua humanização e inserção crítica na dinâmica da sociedade 
de que faz parte; que compreende que os sujeitos se humanizam 
ou se desumanizam sob condições materiais e relações sociais 
determinadas; que nos mesmos processos em que produzimos nossa 
existência nos produzimos como seres humanos; que as práticas 
sociais e, entre elas, especialmente as relações de trabalho conformam 
(formam deformam) os sujeitos. É por isso que afirmamos que não há 
como verdadeiramente educar os sujeitos do campo sem transformar 
as circunstâncias sociais desumanizantes e sem prepará-los para ser 
os sujeitos dessas transformações. (CALDART, 2011, p. 154 e p. 155) 
grifos do autor.

 Percebe-se a importância do PPC para que os sujeitos do campo se considerem 
sujeitos de direitos e atuem na sociedade de maneira a reconhecer sua identidade e 
participar da sociedade de maneira que mostre para todos que são humanos capazes 
de transformar também a sociedade em que vivem. Por isso o Projeto para as escolas 
do campo deve ser construído de maneira democrática para valorizar a realidade dos 
sujeitos campesinos.
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RESULTADOS PARCIAIS

As atividades do projeto são desenvolvidas em três escolas do campo do município 
de Bananeiras/PB. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental “José Rocha Cirne” 
foi realizado três reuniões, na primeira os professores fizeram uma retomada das 
atividades que tinham sido realizadas no ano de 2013 foram elas: Diagnóstico da 
escola, Comparação do PPC existente com as repostas do diagnóstico, Discussão das 
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, Definição da 
Teoria a nortear as práticas educativas da escola e Apresentação da teoria que havia 
sido a teoria crítica. Nesta reunião os professores fizeram uma retomada de tudo que 
havia sido discutido nestas reuniões para assim relembrar tudo que haviam enfatizado 
para a poderem (re) elaborar o Projeto.

[...] Quando se busca uma nova organização do trabalho pedagógico, 
está se conspirando que as relações de trabalho, no interior da escola, 
deverão estar calcadas nas atitudes de solidariedade, de reciprocidade 
e de participação coletiva, em contraposição à organização regida 
pelos princípios da divisão do trabalho, da fragmentação e do controle 
hierárquico. É nesse movimento que se verifica o confronto de 
interesses no interior da escola. Por isso, todo esforço de se gestar 
uma nova organização deve levar em conta as condições concertas 
presentes na escola. [...]. (VEIGA, 2013, p. 31)

 Percebe-se a importância de se mobilizar para mudar a organização pedagógica 
da escola, é necessário um movimento dinâmico entre os professores para que se 
alcancem os objetivos da escola, esta nova forma de organização se dar através do 
diálogo que é indispensável para que esse processo de mudança aconteça.

 A segunda reunião realizada nesta escola foi para discutir a metodologia que 
estava sendo utilizada na escola, a reunião foi dividida em três grupos que serão 
denominados de A, B e C: O grupo A afirmou que: utiliza o livro didático como base 
textos, estudo dirigido, leitura e prática dos números. Neste caso vemos que o livro 
didático é muito utilizado sendo que o livro não é contextualizado para a educação do 
campo.

 O grupo B respondeu que: “utiliza o livro didático apenas como base para nos 
orientarmos e ter uma sequência a seguir, como os alunos não dominam a leitura e a 
escrita, utilizamos produção de texto através de gravuras e início da história... Para 
que eles deem continuidade a história mais de forma oralmente, porque na escrita não 
tem como desenvolver qualquer que seja texto, pintura (paisagem natural/artificial) 
recorte e colagem (animais domésticos/ selva) desenhos livres, desenhos dirigidos, 
mas existe uma grande dificuldade porque o livro não condiz com a realidade dos 
alunos.”

 Neste grupo percebemos novamente a utilização do livro didático com o relato 
de que os alunos não dominam a escrita e as atividades não interveem para que eles 
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aprendam a ler e escrever. Com isto percebemos a importância de se discutir uma 
metodologia que contribua para os alunos construírem seu próprio conhecimento e o 
entendam de forma significativa para o seu desenvolvimento.

O grupo C respondeu que: realizam em sala trabalhos com recorte alfabeto, 
vogais, textos/produção, pesquisas, jogo da memória, trabalhos individuais, 
atividades extraclasse, projetos, atividades folclórica em datas comemorativas, 
neste grupo percebe-se uma contextualização com as datas comemorativas, mas ainda 
é ausente a contextualização com a realidade dos alunos, é importante ressaltar que a 
aprendizagem deve ser significativa para os alunos.

Com estes relatos realizou-se uma discussão sobre a metodologia dialética em 
sala de aula que Vasconcellos (1992) discute, segundo o autor a metodologia a ser 
utilizada em sala de aula deve ser dialética e proporcionar ao aluno a construção do 
seu próprio conhecimento e deve seguir um processo de Síncrese, análise e Síntese 
em que os educandos entendem que o conhecimento é inacabado e está sempre sendo 
construído. 

A teoria dialética do conhecimento nos aponta que o conhecimento se 
dá basicamente em três grandes momentos: a Síncrese, a Análise e 
a Síntese. Ora, sendo essa dinâmica de conhecimento universal, vale 
também para a situação pedagógica. Ocorre, no entanto, que a sala de 
aula tem uma especificidade, qual seja, o processo de conhecimento 
por parte dos educandos é dirigido pelo educador. (grifos do autor) 
(pág. 02)

 Vemos a importância dos educandos construírem seu conhecimento com a 
intervenção dos educadores que devem atuar em sala de aula como mediadores do 
conhecimento. O autor enfatiza três grandes dimensões que os educadores podem 
seguir para desenvolver uma metodologia dialética são elas: Mobilização para o 
Conhecimento, Construção do Conhecimento, Elaboração da Síntese do Conhecimento.

Uma metodologia dialética poderia ser expressa através de três grandes 
momentos, que na verdade devem corresponder mais a três grandes 
dimensões ou preocupações do educador no decorrer do trabalho 
pedagógico, já que não os podemos separar de forma absoluta, a não 
ser para fins de melhor compreensão da especificidade de cada um. 
Como superação da metodologia tradicional, exige-se pois:
-Mobilização para o Conhecimento
-Construção do Conhecimento
-Elaboração da Síntese do Conhecimento. (VASCONCELLOS, 1992, 
p. 03)

Com esta discussão enfatizou-se que na Mobilização para o conhecimento o 
educador deve provocar no educando o interesse pelo conhecimento/assunto a ser 
estudado. Na Construção do conhecimento o educando vai compreender o conhecimento 
através de relações que serão estabelecidas pelo educador.  Na Elaboração da síntese 



216

do conhecimento o educador deve ajudar o educando a expressar o conhecimento que 
está sendo construído.

 Após a discussão da metodologia dialética os participantes da reunião afirmaram 
que e possível trabalhar com esta metodologia, pois, o PPC está sendo (re) elaborado 
na escola e os professores estão recebendo uma formação com toda a contextualização 
que será enfatizada no Projeto Pedagógico Curricular da escola.

 A terceira reunião realizada na escola foi a discussão da avaliação que a escola 
estava desenvolvendo e a discussão da avaliação na perspectiva crítica de Vasconcellos, 
responderam a algumas questões a respeito da avaliação sendo que os participantes 
da reunião foram divididos em três grupos nomeados de A, B e C: perguntamos qual a 
concepção de avaliação para a qual responderam:

 O grupo A: Avaliação na minha concepção é uma forma que utilizamos 
para sabermos se o que é trabalhado em sala está sendo compreendido pelo aluno. 
Grupo B: É o processo pelo qual consiste em identificar se o aluno atingiu com êxito 
ou não, os conteúdos apresentados pelo professor. É um meio que norteia o nosso 
planejamento sobre o que e como ensinar. E o Grupo C: É um “método” de você 
conhecer o desenvolvimento de aprendizagem do aluno. Uma vez que se avalia, você 
tem um conhecimento prévio desses alunos avaliados.

 Percebemos que os professores entendem que a avaliação é importante no 
processo de ensino aprendizagem que é realizado na escola.

 Perguntamos por que é necessário avaliar: O Grupo A respondeu que: A 
avaliação é necessária, pois só assim percebemos se o aluno atingiu o objetivo 
proposto, lembrando que essa ação acontece ao longo do processo, pois a partir 
dessa avaliação planejamos as próximas ações. Grupo B: Para que possamos obter 
resultados sobre algo. Grupo C: Na minha concepção, a avaliação se faz necessária 
para conhecer o desenvolvimento do aluno, mesmo sabendo que só a avaliação não 
mede o conhecimento.

 Os grupos A e C consideram a avaliação como necessidade no processo, enquanto 
que o grupo B considera a avaliação apenas como um elemento necessário para medir 
resultados relacionando a avaliação apenas a resultados e não como algo importante 
em todo o processo desde a mobilização do conhecimento até a construção do mesmo.

Perguntou-se Como você avalia? Responderam Grupo A: A avaliação em minha 
sala acontece ao longo do desenvolvimento das atividades propostas em sala visando 
o alcance dos objetivos. Grupo B: De forma continua através de preenchimento de 
relatórios, ficha individual e atividades desenvolvidas em sala de aula. Grupo C: 
Particularmente eu costumo avaliar de diferentes formas, mais especificamente pela 
oralidade, até mesmo porque eles não têm domínio da escrita.

Nestas respostas percebe-se que o grupo A e B realizam a avaliação no processo de 
ensino aprendizagem dos alunos, mas o grupo C não deixa claro se a avalição acontece 
o processo ou se é realizada em dias específicos já que enfatiza salientou que utiliza a 
oralidade como forma de avaliar seus alunos.
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Outra pergunta foi quais os critérios para a avaliação: Grupo A: Roda de conversa 
(buscando sempre uma discussão sobre o tema trabalhado nesse momento observo 
a participação do aluno); Grupo B: Atividade Individual (busca observar como 
ele desenvolve a atividade, se ele reflete se faz relação com o que foi trabalhado). 
Observação sistemática mediante a participação dos alunos em relação as atividades 
propostas; Grupo C: Os critérios de avaliação que eu uso é sempre atividades orais, 
escritas, desenhos livres, produção textual.

Vê-se que os grupos relatam que observam o que os alunos absorvem e entendem 
do que lhes é passado, mas não falam sobre o que os alunos construíram e também não 
falam se o conhecimento é mediado ao longo do processo realizado.

Foi perguntado O que você faz quando o aluno não atinge a nota mínima? Grupo 
A: Replanejar de acordo com o resultado obtido, e assim busco novas formas de 
abordagem para que esse aluno aprenda/assimile o conteúdo estudado. Grupo B: 
Repenso o meu processo de avaliação em relação as atividades propostas. Grupo C: 
Repenso na forma de avaliar e planejo outras formas. 

 Nestas respostas percebe-se que o grupo A entende que quando o aluno não 
assimila o conhecimento é necessário modificar a formar de ensinar enquanto que 
os grupos B e C entendem que é preciso mudar a avaliação para os alunos atingirem 
tal nota. Sabe-se que é importante modificar tanto a metodologia quanto a avaliação 
para que se obtenha o resultado de os alunos construírem seu conhecimento com a 
mediação dos educadores.

 Depois de discutir as respostas dos grupos e de cada grupo escutar o que o outro 
tinha para falar a respeito da avaliação iniciou-se uma discussão sobre a avaliação na 
perspectiva crítica de VASCONCELLO (1995) foi apresentado na escola 5 propostas de 
avaliação foram elas:

1ª Proposta: Alterar a metodologia de trabalho em sala de aula; 2ª Proposta: 
Diminuir a ênfase na avaliação; 3ª Proposta: redimensionar o conteúdo da avaliação;

4ª Proposta: Alterar a postura diante dos resultados da avaliação; 5ª Proposta: 
Trabalhar na conscientização da comunidade educativa.

Estas propostas de avaliação foram apresentadas para que os professores a 
utilizem na elaboração do plano da ação da escola que será desenvolvido durante o 
segundo semestre do ano letivo na escola, vale ressaltar que a avaliação que será descrita 
no Projeto da Escola é esta que discute o tema de acordo com a teoria crítica que estará 
fundamentando todas as práticas educativas a serem desenvolvidas na escola.

A quarta reunião realizada nesta escola foi para apresentar o PPC semielaborado, 
tal reunião contou com a participação de mais de 60 pais de alunos que apontaram 
desejos que tinham a respeito da melhoria da educação na escola. Os pais apontaram 
algumas metas que desejam alcançar como: a) o ônibus do dentista poderia vir para os 
alunos, é muito importante que tenha dentista para a comunidade, mas é importante 
cuidar da higiene bucal dos alunos na escola, é importante que o dentista venha 
para os alunos também. b) Seria muito bom que a escola tivesse uma sala em que os 
alunos aprendessem a utilizar a internet e computador por que assim elas poderiam 
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até mesmo ensinar a seus pais utilizarem essa tecnologia.  c) O Programa “Mais 
Educação” tem oficinas muito boas, mas ter o programa todos os dias da semana 
é muito cansativo para as crianças ao chegar em suas casa elas não querem mais 
estudar ou ajudar em casa porque ficam muito cansadas. d) A falta de transporte 
dificulta muito as crianças, pois, elas ficam muito cansadas, algumas caminham 
muito para chegarem na escola e com o “Mais Educação” elas ficam mais cansadas 
ainda por ter que ir e voltar para casa mais de uma vez, quando chegam em casa a 
noite reclamam de dor nas pernas por terem andando tanto. e) O Programa “Mais 
Educação” precisa de profissionais mais qualificados para que possam contribuir 
com a educação e poderia ser apenas uns dois dias por semana para não ser tão 
cansativo para os alunos.

Percebemos aqui a importância de enfatizar a participação dos pais na 
elaboração do Projeto Pedagógico Curricular da escola, pois com estes apontamentos 
dos pais percebemos o quanto estes sujeitos têm desejos que devem ser realizados 
para a melhoria da educação na escola para aqueles que são os mais interessados na 
qualificação educação na instituição.

[...] A relação das famílias com as escolas tem passado por importantes 
mudanças. Atualmente, existe um evidente desencanto das famílias 
e dos alunos com relação à participação, consequência, entre outros 
fatores, da passagem de uma família que valorizava a escola e os 
professores e confiava cegamente neles (entre outras razões, como um 
grande percentual de seus membros jamais conseguiu ser escolarizado, 
desconhecia e idealizava o que ocorria dentro das escolas) a uma 
situação plural quanto a esta percentual. Em geral, mães e pais já 
não admitem uma relação de subordinação aos professores. [...] 
(SANTOMÉ, 2013, p. 297)

 Percebe-se que cada vez mais as famílias ganham espaço nas escolas, e se 
importam com a educação dos filhos se interessando assim por participar do processo 
de ensino e aprendizagem dos alunos.

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Antônio José da Costa” que fica 
localizada no Sítio Gruta da Luzia no município de Bananeiras/PB foi realizado uma 
reunião para que os profissionais da educação da escola e os pais dos alunos que 
representam a comunidade escolar definissem que teoria deverá nortear as práticas 
educativas do Projeto Pedagógico Curricular da Escola. Para isso foi utilizado um 
questionário com 5 questões a respeito das concepções educativas que os participantes 
da reunião tem a respeito de alguns temas. As respostas serão aqui relatadas com 
as nomenclaturas das respostas sendo A, B e C. Após responderem em grupo todos 
tiveram a oportunidade de socializarem suas respostas. 

 No questionário tinha a pergunta: Qual a função da sociedade? O Grupo A 
respondeu que: Formar um cidadão de bem, futuro melhor. O grupo B: A sociedade 
é importante, respeito com as pessoas, valorização do outro, ajudar as pessoas, bom 
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convívio, trabalho coletivo. O Grupo C: Passar valores, dar suporte aos alunos, lhes 
proporcionando uma melhor qualidade de vida.

 Com estas respostas percebe-se o quanto a concepção de sociedade está 
relacionado à ética na escola, todos os grupo fazem relação da sociedade com a ideia de 
conviver/viver bem com respeito ao outro.

Foi perguntada: Qual a função da escola? Grupo A: Educar a criança, passar 
valores éticos, a base da criança. Grupo B: Mais dedicação ao aluno, educação começa 
em casa, aprende e ensina com o outro. O importante não é apenas trabalhar com o 
livro, mas trabalhar o que os alunos acham importante. Grupo C: Contribuir para a 
formação do ser humano como um todo. Tendo o dever de formar esse homem para 
se adaptar a sociedade.

Com estas indagações é possível notar o quanto a escola é importante e o quanto 
contribui para a formação dos sujeitos, mas é importante discutir-se que não é que o 
homem tenha que se adaptar a sociedade, pois, os sujeitos devem atuar na sociedade 
para que esta tenha as características transformadas pela ação crítica dos sujeitos. 

Outra pergunta foi: Qual a função do professor? Grupo A: Responsabilidade 
e respeito com o aluno, fazer um bom trabalho para o bem da escola, ensinar 
conteúdos e formar com exemplo, ficar sempre atualizado, pesquisar, procurar 
novas metodologias. Grupo B: O professor tem que ser dedicado, fazer com amor 
o seu trabalho. Grupo C: O professor é o mediador do conhecimento sendo sua 
responsabilidade cuidar, formar, incentivar esse aluno a ser um cidadão.

Nota-se na resposta dos professores que todos percebem sua função de 
compromisso com os educandos e com a escola. É importante quando os professores 
enfatizam a questão de atualização da profissão de educador.

Perguntou-se: Qual a função do aluno? Grupo A: Estudar, ter mais educação, 
respeitar as pessoas, cumprir com as tarefas. Grupo B: Se dedicar mais quiser 
aprender, determinação e esforço. Grupo C: O aluno tem seus direitos e deveres. Ele 
traz um arcabouço de casa a cerca do conhecimento. É de grande importância sua 
presença para que aja uma troca de aprendizagem em sala de aula, sendo também 
mediadores do conhecimento.

Percebemos que os grupos A e B percebem a função do aluno como receptor de 
regras que vai a escola para reconhecer um conhecimento que não possui enquanto 
que o Grupo C percebe o aluno como mediador também do conhecimento que chega a 
escola com conhecimentos prévios que podem ser utilizado para mediar o conhecimento 
sistematizado a ser trabalhado em sala de aula.

Questionou-se O que são os conteúdos? Grupo A: Estudar conteúdos do campo 
e outros conteúdos que envolvem a cidade, porque eles vão sair do lugar onde estão. 
Grupo B: Os conteúdos não são só o que estão no livro, mas faz parte do dia a dia, na 
construção do sujeito. Grupo C: Os conteúdos são sistematizados, e sem eles não seria 
possível ter como conduzir as aulas, pois, os mesmos servem como pontes, base, para 
que a aprendizagem aconteça.
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 Vê-se nas palavras dos participantes da reunião que os conteúdos devem ter 
relações com o que os alunos convivem, é interessante notar na fala de professores a 
importância de ensinar de forma a contextualizar o conhecimento, desta forma este 
será significativo para aqueles que aprendem.

 Depois de socializarem as respostas foi realizada uma apresentação das teorias 
que poderiam ser trabalhadas na escola foram: Teoria Tradicional, Teoria Crítica e 
Teoria Pós-Crítica, para assim a escola escolher que teoria iria nortear as ações da 
escola.

Após esta apresentação das teorias todos conversaram e chegaram a conclusão 
de trabalhar com a teoria crítica que era a que mais se aproxima do modelo de escola 
que desejam ter, por isso seu Projeto Pedagógico Curricular deve ser fundamentado de 
acordo com os pressupostos de uma pedagogia crítica.

A pedagogia crítica sempre busca incorporar a experiência do aluno ao 
conteúdo curricular ‘oficial’. Embora essa articulação possa fortalecer 
o poder do estudante e ao mesmo tempo constituir uma forma de 
crítica às relações que silenciam, ocorre que a experiência do aluno 
também não é uma forma não problemática de conhecimento. [...] 
(GIROUX & SIMON, 2011, p. 133)

 A teoria crítica possibilita aos educadores trabalhar numa perspectiva 
de democracia em que todos tenham vez e voz, é importante que a escola trabalhe 
com ideias de emancipação humana para que os sujeitos do campo reconheçam sua 
identidade e não permitam que suas especificidades sejam silenciadas.

 Na Escola Municipal de Ensino Fundamental “João Florentino da Rocha” foi 
realizado duas reuniões com a participação da gestora, gestora adjunta, professores da 
escola e pais de alunos (representantes da comunidade escolar). A primeira reunião foi 
a discussão das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 
foi realizado uma dinâmica em que cada participante da reunião ficou com uma diretriz 
para poder discutir.

 Os participantes foram divididos em três grupos que foram nomeados de A, B 
e C cada grupo discutiu as diretrizes que cada participante havia pego tendo o auxilio 
dos alunos extensionistas do projeto para a discussão.

 Os participantes do grupo A discutiram diretrizes das quais afirmaram que as 
escolas do campo devem atender do ensino infantil a educação profissionalizante. Que 
a escola deve elaborar um calendário que seja adequado ao calendário agrícola, para 
que a escola se adeque ao período de plantio e colheita. O grupo discutiu a questão da 
necessidade de se avaliar a proposta pedagógica da escola.

 Estas afirmações dos professores nos apontam que as leis destinadas a educação 
do campo são muito desconhecidas pelos profissionais que atuam nas escolas, mas é 
importante que sejam conhecidas para estes profissionais atuarem de acordo com as 
diretrizes que afirmam todas os direitos destinados ao campo. 
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 O grupo B enfatizou a diretriz que discute que o poder público deve 
reconhecer a importância da educação que deverá ter como base a justiça social à 
solidariedade promovendo a educação Básica, profissional e técnico, discutiram a 
gestão democrática em que todos devem participar inclusive a comunidade escolar. 
Enfatizaram também a formação continuada que deve ser contextualizada de acordo 
com a educação do campo.

 Notamos a importância dada a formação continuada que pode nortear os 
professores as atualizações que acontecem na educação e que muitos profissionais não 
tiveram acesso em suas formações. Participar de uma formação continuada possibilita 
aos educadores permanecerem estudando sobre suas áreas de pesquisa.

 O Grupo C discutiu diretrizes que sobre a proposta pedagógica do campo 
que deve ser atendida em suas particularidades, a valorização do magistério e 
participação da comunidade escolar nas atividades da escola e a participação da 
mesma em todo o processo de ensino aprendizagem que o aluno participa em seu 
desenvolvimento.

 Nota-se aqui a importância dos pais no processo de educação dos filhos, ao 
mesmo tempo em que se vê também a necessidade de dar-se importância ao magistério 
e conscientizar os pais para atuar com os professores na escola e no processo de 
educação dos filhos.

 A segunda reunião nesta escola para a definição da teoria que iria nortear as 
práticas pedagógicas da escola foi aplicado um questionário sobre as concepções de 
escola e sociedade, perfil de aluno e professor e função dos conteúdos para que a partir 
destas concepções escolher-se que teoria iria ser trabalhada no PPC e iria ser utilizada 
na fundamentação do documento da escola.

 Após responderem o questionário os participantes da reunião decidiram que a 
melhor teoria para se trabalhar na escola seria a teoria crítica, sendo assim foi decidido 
que o PPC da escola será fundamentado de acordo com a teoria que os profissionais da 
educação da escola e a comunidade escola escolheram para fundamentar suas práticas 
educativas.

“Ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações 
sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e 
resistência caracterizam as teorias críticas do currículo.” (PADILHA, 2004, p. 123). 
Desta forma notamos que a escola pretende trabalhar com conceitos que tornem tanto 
alunos como professores sujeitos críticos que não se deixam alienar pelos desejos da 
sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Pedagógico Curricular das escolas deve ser contextualizado de acordo 
com a realidade dos educandos para que o conhecimento mediado na escola tenha 
significado para os sujeitos, nas escolas do campo percebe-se esta importância para 
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que o campo continue vivo e os sujeitos reconheçam suas especificidades enquanto 
sujeitos campesinos.

As pesquisas do projeto de extensão estão em andamento, as formações continuam 
acontecendo, para todas as escolas após as formações com a colaboradora do programa 
de extensão e as extensionistas serão realizadas pelas professoras da Universidade 
Federal da Paraíba - que fazem parte do Grupo de Pesquisa “Currículo e Práticas 
Educativas” em que este programa de extensão vinculado – formações sobre as áreas 
de conhecimento e os componentes curriculares trabalhados nas escolas, para assim 
o PPC ser posto em prática nas ações das professoras em sala de aula. Vale ressaltar 
que outros trabalhos foram publicados sobre as ações desenvolvidas neste projeto, 
inclusive as formações iniciais para a (re) construção do PPC das escolas do campo, 
os PPCs estão em processo de implementação contribuindo para a contextualização da 
educação nas escolas do campo envolvidas no projeto.
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CONSTRUÍDO UMA NOVA HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: 
A LEITURA DO CONTO “BAMBI” E O CONHECIMENTO GERADO 

POR ESTE
Simone Elizabete76

Orientadora
Ana Cláudia Rodrigues da Silva77

RESUMO

Este trabalho resultou como parte das ações vinculadas ao projeto de 
Formação Continuada dos Professores de Escolas do Campo no município 
de Bananeiras-PB. Subsidiado pelo projeto de extensão que visa como 
objetivo primordial a ressignificação do currículo no ano de 2014 em escolas 
situadas no município de Bananeiras – PB pela instituição da UFPB, sob 
orientação da professora Ana Cláudia Rodrigues Silva e alunos bolsistas e 
voluntários graduandos do curso de Pedagogia do Campus III da UFPB/
CCHSA. Esta atividade surgiu da necessidade de não deixar os alunos do 
sem aulas no momento em que ocorria a formação dos professores da Escola 
“Domingos Vieira”, situada no Sítio Domingos Vieira em Bananeiras no dia 
26 de setembro do ano 2014 em uma turma de 3º ano do fundamental I, 
objetivando assim, instigar o incentivo das crianças pela leitura, bem como o 
aprimoramento da oralidade e da escrita. Para a elaboração e execução destas 
ações partimos do uso de observação e entrevistas aberta com a professora 
regente da turma para sabermos a melhor forma de contribuirmos com 
seu trabalho junto às crianças. Realizamos ainda, grupos de estudo onde 
foram trabalhados os PCNs de Português, Matemática e Artes, bem como 
revisão e análise de textos literários que abordam a Educação do campo o 
conto “BAMBI”, da Coleção: “Clássicos de Ouro,” (BRASILEITURA). No 
primeiro momento iniciamos uma conversa com as crianças como forma de 
antecipação do conto e apresentação do livro, seguido de questionamentos 
acerca dos elementos contidos no mesmo: como a capa, o título e etc. Os 
resultados obtidos nas atividades pelos alunos foram a organização do 
alfabeto, a solução de problemas simples a partir dos personagens e a 
releitura do conto através de desenhos.

Palavras-Chave: Educação do campo. Literatura infantil. Conhecimentos.
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INTRODUÇÃO

Fazendo uma análise da história educacional brasileira identifica-se que foi dado 
uma educação ao homem do campo nos mesmos moldes do homem da zona rural.  
Segundo Arroyo (1948), “um bom processo educacional deve considerar o meio em que 
o educando vive, como essa particularidade não foi considerada, a educação do campo 
foi prejudicada, talvez uma possível justificativa do não rendimento do educando rural.” 

Com base nesse exposto, fazem-se necessário que os educandos sejam 
construtores do seu conhecimento no processo da sua aprendizagem. Para que isso 
seja plausível, a sociedade deve promover ações que venha fortalecer a educação do 
nosso país, uma vez que o papel da escola é de oportunizar o aperfeiçoamento das 
condições de aprendizagem nos estudantes, bem como, trabalhar para que se possa 
diminuir o índice de analfabetismo existente no país, dispondo de uma educação de 
qualidade para este público. Nesse contexto, atentando para a educação ofertada em 
escolas localizadas no campo, o “Dicionário de Educação do Campo” nos alerta para:

O contexto educacional recente do mundo rural vem sendo 
transformado por movimentos instituintes que começaram a se 
articular no final dos anos 1980, quando a sociedade civil brasileira 
vivenciava o processo de saída do regime militar, participando da 
organização de espaços públicos e de lutas democráticas em prol de 
vários direitos, dentre eles, a educação do campo. A educação, como 
direito de todos ao acesso e à permanência na escola está consagrada 
na Constituição brasileira (art. 206), que indica a necessidade de 
elaboração, financiamento, implementação e avaliação de políticas 
mantidas pela União, estados e municípios. (CALDART et al, 2012: 
p.239)

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 
liberdade não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres “vazios” a 
quem o mundo “enche” de conteúdo. Não pode ser a do deposito de conteúdos, mas a 
da problematização dos homens em suas relações com o mundo. (Freire, 1994).

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONTO “BAMBI” NO PROCESSO DE ENSINO – 
APRENDIZAGEM

Esta atividade surgiu em decorrência da formação continuada dos professores 
de escolas do campo no município de Bananeiras, PB. Mais precisamente na Escola 
“Domingos Vieira”, situada no Sítio Domingos Vieira. Foi observado que durante 
os dias em que acontecia essas formações os discentes não assistiam aula, pois a 
instituição não conta com funcionários disponíveis para a substituição de professores 
em ocasiões como esta, assim, a professora Ana Cláudia coordenadora do projeto 
pensou em contribuir ainda mais com a instituição nesse sentido, bem como nas 
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crianças para que estas não ficassem sem assistir aula, o que iria contra os princípios 
formativos da educação. Partindo desse princípio a coordenadora do projeto dividiu 
os alunos bolsistas e voluntários em equipes, em que cada grupo participava de ações 
diferenciadas.  Enquanto alguns acompanhavam a formação em um dado espaço da 
instituição, outra equipe estava atuando em sala de aula com as crianças.

Antes de darmos seguimento às atividades foi organizado grupos de estudo nos 
quais foram trabalhados os PCNs (1997), das disciplinas de Português, Matemática e 
Artes, bem como uma análise de documentos e trabalhos científicos que abordam a 
Educação do Campo e ainda livros de Literatura Infantil, como o que foi trabalhado em 
sala, “BAMBI”, da Coleção: “Clássicos de Ouro”, (Brasileitura).  

A partir destes estudos, no dia 26 de setembro de 2014 do corrente ano, 
iniciamos as atividades numa turma com 13 alunos do 3º ano do fundamental I, na 
Escola Domingos Vieira, atividades estas que tinham caráter interdisciplinar, com o 
intuito de instigar nas crianças o gosto pela leitura, aprimorar a oralidade e escrita, 
estimular o desenvolvimento das habilidades cognitivas, fosse por meio da releitura do 
conto através de desenhos ou das demais atividades. Por meio destas buscamos ainda, 
mostrar à escola a necessidade de reorganizar suas atividades prática pedagógicas, 
no sentido de ofertar aos educandos aulas mais dinâmicas e práticas que favoreçam 
o desenvolvimento da leitura e da escrita num processo tanto individual quanto 
coletivamente. 

Atentando a isto, nos remete a importância de desenvolver o trabalho nas escolas 
com a literatura infantil, uma vez que os educandos devem ser capazes de expressar 
e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos 
públicos e/ ou privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação, 
sabendo utilizar das diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 
adquirir e construir conhecimento, questionar a realidade formulando-se problemas e 
tratando de resolvê-los, utilizando para isso, meios que viabilizem o desenvolvimento do 
senso cognitivo, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 
procedimentos e verificando sua adequação. Para que isto ocorra fazer-se necessário 
que os temas sejam flexíveis o suficiente para estimular a curiosidade e as dúvidas 
dos estudantes, proporcionando a sistematização dos diferentes conteúdos e seu 
desenvolvimento histórico, conforme as características e necessidades dos alunos, nos 
diferentes ciclos de aprendizagem.

No primeiro momento organizamos as crianças em um círculo no chão, fazendo 
uma antecipação do conto e exposição do livro, seguido de indagações a respeito do 
conto e dos elementos contidos no livro, bem como, tentar identificar sobre quais 
contos elas já conheciam. Após essa “investigação,” iniciamos a leitura do conto 
“BAMBI”, fazendo uma relação com os animais do meio em que vivem as crianças, estas 
disseram que a imagem que mostramos era um “veado”, explicamos para os mesmos 
que popularmente ele recebe esse nome mas que na verdade o que eles estavam vendo 
era a figura de um alce. Seguida da interação com a turma, aplicamos as atividades 
para sistematizar as áreas abordadas de português, com questionamentos acerca dos 
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personagens, a sequência em que eles apareciam no livro, listando os mesmos em 
ordem alfabética juntamente com as crianças.

Na atividade de matemática o procedimento foi o mesmo, aplicamos problemas 
simples usando os personagens do conto para que as crianças fizessem uma associação 
na hora de os resolver para obter a soma. Durante essa atividade percebemos que elas 
já possuem certos domínios nas operações aplicadas e que estes são provenientes do 
seu convívio social. Em artes, pedimos que as crianças fizessem uma releitura do conto 
desenhando um personagem a partir de seus entendimentos e do contexto no qual 
estão inseridas, através da escrita, de desenhos e da oralidade, levando em conta a 
espontaneidade das produções artísticas, objetivando ainda, aguçar o senso crítico e 
cognitivo das mesmas. Nesta atividade, foi claramente identificado que as crianças 
ainda não estão acostumadas a pôr em prática sua criatividade espontânea, uma vez 
que insistiam em fazer cópias dos livrinhos de histórias infantis, disponíveis no birô da 
professora.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 De acordo com o exposto, a proposta pensada no início de nossas ações a partir 
do planejamento das aulas com as disciplinas de português, artes e matemática para 
se trabalhar de forma interdisciplinar, com as crianças do 3º ano do fundamental I em 
Domingos Vieira, nos dias de formação com os professores, foi concretizada com êxito, 
tendo uma boa aceitação pela turma.

Através desta experiência de sala de aula, podemos obter e aprimorar 
conhecimentos adequados a respeito da pratica educacional dos educandos nos espaços 
de Educação formal. Além de nos proporcionar a construção e reconstrução ao mesmo 
tempo de alguns saberes já conhecidos, oferecendo novas possibilidades de atuação 
como futuras pedagogas. No momento das indagações sobre quais outros contos elas 
conheciam, todas queriam dar sua opinião afirmando que conheciam citando o nome 
de vários como: “A Bela e A fera”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Branca de Neve”, entre 
outros. 
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A TRAJETÓRIA DAS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA E 
EDUCAÇÃO DESTINADA ÀS CLASSES POBRES NO BRASIL E A 

GESTAÇÃO DOS PATRONATOS AGRÍCOLAS

Suelly Cinthya Costa dos Santos78

RESUMO

Este estudo pretende discutir as interações presentes na experiência 
histórico-educacional das instituições destinadas a assistência às crianças 
pobres, até culminar no período em que as políticas de Estado passam a 
ser direcionadas a esse setor, emergindo no cenário político nacional. No 
contexto de transformações sociais da primeira república, essas ideias 
resultaram na criação de instituições denominadas Patronatos Agrícolas. 
Utilizando-se de um suporte pedagógico pragmático no processo de 
ensino-aprendizagem e da ótica utilitarista, os idealizadores e agentes 
públicos envolvidos nesse projeto possibilitaram o surgimento de discursos 
voltados à ideia de regeneração social, mediante processo educativo. 
Também as ideias nacionalistas ganharam contornos de prática pedagógica 
conservadora, como resultado do desdobramento da política agrícola, que 
necessitava de uma mão de obra especializada para atender aos anseios 
da elite do período. Na Paraíba, essa política repercutiu na criação  do 
Patronato Agrícola de Bananeiras, criado em 1920 e inaugurado em 1924, 
com o apoio dos quadros políticos paraibanos provenientes dos segmentos 
oligárquicos, no momento em que se tentava resolver dois problemas: o dos 
menores que perambulavam pelas cidades da capital e do brejo paraibano, 
e o da preparação de uma mão de obra que pudesse auxiliar nas melhorias 
no combate das pragas agrícolas que devastavam os cafezais e algodoais 
da Paraíba. No texto buscou-se apresentar o cruzamento de informações 
da pesquisa bibliográfica e tratamento de fontes documentais, retiradas do 
arquivo do CCHSA, campus III da UFPB. 

Palavras- chave:  regeneração, patronato agrícola, Bananeiras.

TORNAR ÚTEIS AS CRIANÇAS POBRES: INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA 
VOLTADAS AO ENSINO PROFISSIONAL.

A assistência destinadas às crianças pobres e/ou abandonadas existiram no 
Brasil desde o período colonial, marcados pelo caráter missionário e paternalista, a 
assistência caritativa, de inspiração religiosa, predominaram até meados do século 
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XIX, quando as transformações sociais culminaram em novo tipo de assistencialismo, 
associado a uma mentalidade produtiva e utilitarista. (MARCILIO, 2006)

Esse tipo de assistencialismo utilitarista, procurou substituir o paternalismo 
tradicional, preconizados pelos serviços de assistência da Igreja, por um paternalismo 
de cunho econômico, incorporando o enorme contingente de crianças desvalidas ao 
novo quadro de desenvolvimento econômico e social do Estado moderno.

 Ao longo do século XIX, os problemas envolvendo a exploração do trabalho 
infantil e a existência de crianças abandonadas se intensificaram, principalmente com 
a descoberta de novas fontes de riqueza, decorrentes da revolução industrial. A mão de 
obra infantil era considerada barata e propícia à exploração sem nenhum controle por 
parte das autoridades competentes, principalmente se tratando das crianças oriundas 
de famílias pobres. Este fato deu ênfase à discussão e à formulação de leis, entre outros 
recursos, para inibir a exploração da mão-de-obra infantil e consequentemente criar 
mecanismos para proteção da infância pobre e desvalida com a criação das políticas 
sociais.

Neste sentido, apesar da historiografia republicana e parte dos pensadores da 
História da educação descartarem um direcionamento governamental atrelado a 
difusão de uma política de educação voltada para o mundo do trabalho no período 
anterior, foi ao longo do século XIX, que surgiram instituições destinadas a controlar 
o aumento da infância desvalida, decorrente do aumento da pobreza nas cidades e no 
campo, e formar uma mão de obra especializada nas novas técnicas industriais, seja no 
campo ou na cidade.

Até o século XIX, a assistência institucionalizada as crianças esteve exclusivamente 
associada às Misericórdias. O despertar da consciência pública para a regeneração de 
jovens delinquentes e abandonadas, por meio do trabalho e da reclusão foram muito 
utilizadas por instituições filantrópicas protestantes e católicas, ao longo do século 
XIX. Durante o período imperial, essas casas se multiplicaram e se desenvolveram, 
principalmente à partir da segunda metade do século, como resultado do aumento 
crescente do número de crianças desvalidas que circulavam pelas ruas das maiores 
cidades do país, começando a causar incomodo e preocupação as autoridades.  Nesse 
momento, surgiu a grande mudança para foi a introdução da prática de ensino 
profissional para os meninos.

 Após a independência, gradualmente aumentou-se os problemas da criança 
desamparada, que já vinham sendo fruto de preocupações na cidade de são Paulo desde 
o início daquele século. Ainda em 1805, o governador da capitania paulista, Castro 
e Mendonça, apresentava à Coroa, a criação de uma roda e uma Casa de Expostos, 
mas acima de tudo, desvendava um objetivo maior e novo na assistência as crianças 
desvalidas, segundo Marcilio (2006), pois visava tornar essas crianças “úteis para 
si e para o Estado”, “os meninos varões poderão ser aplicados aos diferentes ramos 
da indústria, ou mesmo os ofícios mecânicos, pelos quais sempre ganharão para sua 
subsistência” (p.154)
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Alguns estudos apontam os esforços das autoridades no século XIX em dar 
um direcionamento a educação dos menores desvalidos na época. Em trabalho 
desenvolvido sobre a assistência à infância desvalida em Pernambuco no século XIX, 
Vera Lucia Braga de Moura, demonstra o curto período de infância vivenciado por 
essas crianças, precocemente adentravam no mundo do trabalho, como aprendizes 
em fábricas, oficinas, instituições públicas, trabalhos domésticos, como caxeiros, etc. 
(MOURA, 2003, p. 27).

Esse projetos de política pública  de subordinar as misericórdias ao poder 
público e portanto “esvaziar o caráter caritativo de sua assistência”, inspirados na nova 
mentalidade filantrópico-científica, surgiram, em decorrência da abolição do tráfico 
de escravos em 1850, que “provocou nas elites o temor de passarem por carências no 
suprimento de mão-de-obra (doméstica e agrícola), mas vinha também do rastro, das 
duas grandes epidemias que assolaram o país, e que deixaram uma legião de crianças 
órfãs e desamparadas: a da febre amarela (1849) e a do cólera (1855).” (MARCÍLIO, 
2006, p.193)

O problema da assistência a esses menores, cresceu muito, principalmente após 
a outorgação da lei do ventre Livre, em 1871, que recomendava que o Estado teria 
obrigações de recolher e criar o filho da escrava, em caso de entrega ou abandono pelo 
senhor. 

Apesar do Estado passar a assistir à infância pobre, percebemos que o interesse 
maior estava na construção do indivíduo que trabalha e, que preservasse a ordem social 
vigente, do que o direito ao livre exercício da infância. Isso pode ser atestado em vários 
estudos sobre as instituições destinadas à criança desvalida, especificamente nesse 
trecho sobre o Colégio dos Órfãos, instituição criada em Pernambuco no século XIX.

No final do século XIX, a discussão pela regulamentação da assistência 
a infância era pautada de forma conflituosa, especialmente no que 
toca como deverias ser essa proteção. Os decretos da época situavam 
um conflito, entre a proteção à criança desvalida e também a proteção 
à sociedade. Esses decretos postulavam a ideia de que essas crianças, 
“perturbavam a ordem, a tranquilidade e a segurança pública”. 
Portanto precisava-se proteger essa criança que representava, nas 
ruas, um perigo à ordem pública. Deste modo, a criança pobre, 
desvalida, desamparada agora se situava nos palcos das discussões 
parlamentares, pois a sociedade sentia-se ameaçada. (MOURA p.52, 
2003.)

Outras instituições criadas para capacitar e instruir os meninos desvalidos foram 
as Companhias de aprendizes marinheiros e as Companhias de aprendizes do arsenal 
de guerra, criadas pelo alvará régio de 24 de março de 1764, incrementadas somente 
nas últimas décadas do século XVIII, particularmente partir de 1779, quando foi 
regulamentado a admissão de educandos desvalidos. Com essas instituições “criavam-
se assim uns lócus onde podiam encaminhar alguns meninos desamparados, que ali 
poderiam permanecer por nove anos, até completar a maioridade.” (MARCILIO, p.184)
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Com semelhante objetivo de outras instituições que abrigavam o mesmo perfil 
social de meninos, a retórica utilizada era a de transformar esses meninos desamparados 
em cidadãos úteis, oferecendo-lhes educação e um oficio. No entanto, as situações 
dessas crianças do Arsenal eram adversas, internadas com portugueses degredados, 
escravos, precárias condições de higiene e alimentação insuficiente, o objetivo maior 
do Arsenal era contar com mão de obra barata que pudesse realizar os serviços de que 
precisava. (MOURA, 2003)

O resultado de pesquisas desenvolvidas em instituições de assistência ao menor 
em Pernambuco, a solução encontrada para a superlotação em hospitais e colégio 
de órfãos, eram transferir as crianças desvalidas para esses colégios de artífice de 
guerra, do exército ou da Marinha. Essas instituições de amparo, assim como as 
outras, eram conduzidas pelo pressuposto da disciplina, subserviência e trabalho. A 
instrução escolar se limitava as primeiras letras e alguns rudimentos de leitura. O foco 
da aprendizagem, de fato, acontecia pela prática, por meio de diversos ofícios eles 
pagavam seus custos na instituição. Àqueles menores pobres, que viviam na província 
de Pernambuco mas que não estavam em nenhuma instituição, desenvolviam trabalho 
de caixeiros, fabricavam cigarros, etc. Uma importante fábrica de recife que costumava 
utilizar os serviços desses menores era a Fábrica de fiação e tecidos de Madalena, onde 
eram submetidos a maus tratos e dura rotina de trabalho. Muitos menores não eram 
acolhidos nas instituições de assistência por serem portadores de deficiências físicas 
ou mentais. Outro fator importante, era a de que muitos menores desvalidos órfãos ou 
simplesmente pobres, não eram acolhidos, muitas vezes, às admissões ocorriam por 
pedido de alguém influente, ou por troca de favores políticos.

Ainda província de Pernambuco, chama-se atenção para o trabalho ligado a 
agricultura desenvolvido na Colônia orfanológica Santa Isabel, estabelecimento onde 
os menores eram mais vigiados, porém o tipo de atividade no campo levava os menores 
a maior dispersão, oferecendo indícios de que os menores procuravam reinventar 
seu cotidiano (MOURA, 2003) A colônia orfanológica santa Isabel foi fundada pelo 
Barão de Lucena, presidente da província de Pernambuco, as escolas agrícolas que 
se formaram posteriormente tem como referência essa instituição de ensino, apesar 
disso a Colônia Isabel não foi uma escola agrícola, a colônia foi apenas uma escola 
prática de agricultura, ensinando plantação e cultivo. Seria parte dos planos da elite 
açucareira formar uma mão de obra para otimizar o mercado açucareiro, que estava 
se modernizando, e também incorporar libertos após a Lei do Ventre Livre e os filhos 
livres de mulher escrava, isto é, os ingênuos.

Podemos afirmar, por meio de diversas instituição similares, que as instituições 
destinadas a infância pobre, no século XIX refletiram um projeto educacional que não 
atendia as necessidades básicas das crianças, e apesar de fornecer-lhes um  aprendizado 
em ofícios proletarizados, urbanos, nada  garantia a continuidade neste oficio durante 
sua vida, o que acarretava na formação de uma mão de obra transitória entre diversos 
ofícios nas cidades, diferentemente do acontecerá nos Patronatos Agrícolas, os quais 
tinham uma atenção especial por parte do Ministério da Agricultura, por se constituir 
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enquanto projeto não apenas assistencial mas  motivado por interesses econômicos,  
fundamental para suprir determinada demanda de  mão- de-obra num setor especifico 
de trabalho, o agrícola.
A JUDICIALIZAÇÃO DA INFÂNCIA (LEIS E SERVIÇO SOCIAL)

A assistência social é uma expressão nascida na metade do século XIX, com a 
finalidade de amparar os menos favorecidos da sociedade. Portanto a assistência social 
utilizou valores da sociedade capitalista para orientar aqueles que se situavam em 
condições de abandono e transformar-lhes em produtivos para a sociedade.

As crianças tornam-se um produto precioso para o Estado, não era possível 
continuar a desperdiçar essas vidas humanas, essa perda passa a ser considerada 
uma perda para o Estado. Essa visão de mundo passou a ocorrer em muitas partes da 
Europa e os Estados nação se organizaram no sentido de efetivar medidas higiênicas 
mais racionais para o cuidado com o bem estar das crianças.

As contribuições realizadas em torno da História social oferecem elementos 
importantes para se ter uma compreensão mais ampla do conceito de infância e 
menoridade propugnado pelos documentos oficiais da Primeira República.  A vertente 
da História social que nos aproximamos nesse trabalho diz respeito àquela que se 
delineou como renovação ainda nos anos 1960, à partir dos trabalhos de E. P. Thompson 
e da aproximação com a Antropologia, foram recolocadas o papel da ação humana na 
história e as noções de experiência e cultura no cerne das análises sobre a ação social 
(CASTRO, 1997). No período imprimiu-se a educação poder de estabelecer o progresso 
do país e a sua mitificação de ser o elemento responsável pela regeneração, percebemos 
diversos protagonistas tentando impor sua visão de infância, nos tribunais, ministérios, 
academias de medicina, jornais, e finalmente, no Governo republicano.

Segundo Silva Maria Fávero Arend (2010), o primeiro código civil brasileiro 
sancionado pelos republicanos consistiu num instrumento importante para a 
introdução das normais familiares burguesas entre os diferentes grupos sociais do 
país. O código civi1 de 1916 determinava a perda do pátrio poder àqueles pais que 
castigassem demasiadamente o filho, o abandonassem ou se os pais praticassem atos 
contrários a moral e aos bons costumes. Posteriormente, a promulgação do código de 
menores em 1927, primeira legislação a dar aos indivíduos menores de 18 anos um 
tratamento jurídico especifico, contemplará a síntese dos discursos formulados pelas 
elites durante as primeiras décadas do século XX.

A intervenção do Estado na construção do conceito de menoridade indica também 
que essa intervenção tinha a educação como um campo de atuação importante onde 
pudesse pôr em prática mecanismos de controle sobre a população pobre, uma vez que 
os menores pegos em delito deveriam ser encaminhados para centros de reforma e 
educação até completar a maioridade. De acordo com o Código de Menores, aprovado 
em 1927, os menores de 14 anos passaram a ser inimputáveis, em caso de serem autores 
ou cumplices de um crime, a punição caberia aos pais ou tutores que possuíssem sua 
guarda. Às autoridades competentes caberia encaminhar esses menores para escolas 
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de reforma, para receberem uma “educação adequada”. Como afirma o inciso 2 e 3 no 
artigo 68, o qual versava sobre os processos penais aplicáveis aos responsáveis pela 
guarda e o destino dos menores infratores: 

Se o menor não for abandonado, nem pervertido, nem estiver em 
perigo de o ser, nem precisar de tratamento especial, a autoridade o 
recolherá a uma escola de reforma por um prazo de um a cinco anos.
Se o menor for abandonado, pervertido, ou estiver em perigo de o ser, 
a autoridade o internará em uma escola de reforma, por todo o tempo 
necessário a sua educação, que poderá ser de três anos no mínimo e 
sete anos no máximo. (DECRETO nº 17.943-A, 1927)

De acordo com essa legislação, sancionada por decreto 17.943, de 12 de outubro de 
1927, abolia-se o sistema de roda de expostos e procurava dar maior grau de organização 
e racionalidade às instituições destinadas a recolher e criar crianças asiladas. Várias 
instituições foram criadas para abrigar tanto menores expostos quanto abandonados, 
ou menores considerados “vadios”, “mendigos” ou “libertinos” de acordo com a lei.

O Código de Menores de 1927 é considerado um marco no que tange à legislação 
infanto-juvenil. Esse ordenamento jurídico contempla as discussões que vinham sendo 
realizadas em nível internacional, sobretudo nos Congressos Pan- americanos da 
Criança, e na sociedade brasileira nas primeiras décadas do século XX. Segundo esses 
discursos formulados pelas elites sob a ótica dos ideários do progresso e da civilização, 
era preciso salvar as crianças e os jovens pobres do Brasil do “abandono, do ócio e do 
vício.” (AREND, 2003, p. 353)

NASCIMENTO DOS PATRONATOS AGRÍCOLAS

O estudo dos Patronatos Agrícolas traz à tona um debate de escopo moderno, 
presente ao longo do século XIX, e principalmente, no século XX, sobre a forma de 
intervenção social apropriada a esta parcela da sociedade que são as crianças pobres, 
transformadas em menores, nos marcos de uma nova organização da produção 
econômica e institucionalização dos modos de vida, por meio da escolarização. 

Caberia aos Patronatos Agrícolas inicialmente receber menores de vários tipos 
diferentes, internos na instituição menores denominados desvalidos, vadios ou 
delinquentes, os menores pobres que possuíam pai e/ou mãe eram encaminhados com 
consentimento da família, as quais na maioria dos casos, não tinham condições de cria-
las, já os menores considerados “delinquentes” eram internos à força na instituição, 
trazidos por alguma autoridade policial, por serem encontrados na rua.

Na tentativa de solucionar o problema do menor abandonado e conter o fluxo 
migratório dos agricultores para as cidades, a criação dos Patronatos Agrícolas se 
apresentou como solução ideal, relacionada a construção de um projeto de Brasil 
moderno, voltado à ideologia do trabalho, direcionado a uma parcela da população 
que necessitava “regenerar-se” socialmente, como atesta o relatório do ministério da 
Agricultura indústria e comercio, de 1918:
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Apesar de insistentemente reclamada por todas as manifestações da 
nossa actividade intelligente, a solução do problema operário, ligada 
em grande parte à valorização do capital-homem pela protecção legal 
à infância desvalida, vem tardando desde o alvorecer do novo regimen. 
[...]A ausência de uma sólida organização de ensino, si, de um lado, 
tem contribuído para o atrazo da nossa evolução tanto intellectual 
quanto material, lançado demoras ao progresso do trabalho fabril e 
agrícola. (RMAIC, p.135)

No contexto de construção da identidade nacional e da educação como redentora 
dos males sociais, essas instituições ganharam contornos de prática pedagógica 
conservadora, como resultado do desdobramento da política agrícola, que necessitava 
de uma mão de obra especializada para atender aos anseios da elite do período. A 
Sociedade Nacional de agricultura, formada por setores da elite não pertencente aos 
grandes produtores de café, as ditas frações dominadas da classe, forneceram apoio 
técnico e econômico para a criação dos patronatos em todo país, com a finalidade 
de estimular melhorias na produção e incremento para sua diversificação, além de 
participação política naquilo que se consolidaria na instituição do próprio Ministério 
da Agricultura, Indústria e Comercio.

Na Paraíba, essa política repercutiu na criação do patronato agrícola de 
Bananeiras, criado em 1920 e inaugurado em 1924, com o apoio dos quadros políticos 
paraibanos provenientes dos segmentos oligárquicos, no momento em que se tentava 
resolver dois problemas: o dos menores que perambulavam pelas cidades da capital e 
do brejo paraibano, e o da preparação de uma mão de obra que pudesse auxiliar nas 
melhorias no combate das pragas agrícolas que devastavam os cafezais e algodoais da 
Paraíba. 

O Patronato Agrícola de Bananeiras foi criado por decreto em 1918, mas as obras 
para edificação do lugar só se iniciaram em 1920, período em que Epitácio Pessoa 
exerceu a presidência da República e Sólon de Lucena, a presidência da Paraíba.  

Os patronatos reuniram recursos de origem diferente para sua instalação, nos 
documentos internos da instituição é possível delinear a atuação de outros agentes na 
implementação do projeto e atuação da assistência a infância pobre do lugar. Como 
não dispunham de todo aparato para efetivar as ações pretendidas, outros agentes 
foram inseridos no processo de instalação do Patronato de Bananeiras, a exemplo do 
terreno obtido por meio de doação estadual, e alguns materiais vieram da Inspetoria 
contra as secas, a qual forneceu todo suporte para instalação do estabelecimento.  Após 
instalado, outras instâncias governamentais, a exemplo da chefia de polícia estadual 
ficava responsável por localizar os menores que fugiam e envia-los de volta para a 
instituição.

Sabe-se que o Patronato exigia dos alunos a obediência a regras rígidas de 
comportamento e o cumprimento das atividades estabelecidas por meio de uma 
disciplina rigorosa. A despeito das tentativas da instituição em inculcar valores e 
construir o modelo de trabalhador agrícola nacional, muitos jovens, internados a força 
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no patronato, recolhidos nas ruas de Bananeiras e da capital paraibana, evadiam-se 
do colégio, por meio de fugas ou expulsões. Por meio de listas dos menores foragidos, 
nos primeiros anos do Patronato, sabemos que eles tinham em média 12 a 14 anos, 
muitas vezes eram recapturados e enviados de volta a instituição. A prática de fugas era 
muito comum, por isso no intuito de seguir o bom andamento da instituição a circular 
número 10 decretava o desligamento do jovem que estivesse foragido a três meses.

Declaro-vos para o efeito de assentamento, que os menores foragidos 
e não capturados, dentro do prazo de noventa dias, a contar da data 
da fuga, devem ser considerados desligados desse patronato, e que 
imediatamente comunicareis a essa diretoria, para os devidos fins. 
Dulphe Pinheiro Machado, Diretor. (CIRCULAR n.10, arquivo 
CCHSA, 1923.)

 Há fortes indícios da existência e incentivo a manifestações de nacionalismo e 
militarização da infância, por meio de certos rituais que deveriam ser obrigatoriamente 
seguidos com o objetivo de interiorizar e formalizar condutas. Comemorava-se todas 
as datas relativas à construção de uma História-Pátria, Descobrimento do Brasil, 
Proclamação da República, etc. O fardamento obrigatório era de tipo militar, sendo 
utilizado, em todos os momentos de atividades, domingos, feriados e dias festivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No Brasil são diversas as histórias das crianças, e as formas como eram 
caracterizadas as infâncias estavam relacionadas a condição social as quais pertenciam. 
Os jovens destinados às instituições de assistência e ao ensino profissional eram pobres, 
e se situavam no limiar entre duas perspectivas, a primeira buscava torná-los uteis à 
instituição e à sociedade, por meio dos espaços de formação profissional, a segunda 
procurava prevenir a suposta periculosidade desses menores. Ambas perspectivas 
também estavam presentes nos Patronatos Agrícolas,  que se apresentou como 
parte do movimento nacional de tentativa de construção do trabalhador disciplinado 
e “instauração do ensino rural já defendido pela intelectualidade local desde o final do 
século XIX.” (PINHEIRO, 2005)

 Para entender o lugar social que a criança em cada contexto histórico é 
necessário investigar os discursos que cada época estabelece ao proferir expectativas 
e ideais em relação a essa parcela da sociedade que é a juventude pobre e excluída.  A 
intenção desse estudo foi contribuir para a problemática dos modelos de assistência e 
educação destinados a esses jovens, na construção de um Brasil que se queria ordeiro 
e moderno.
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RESUMO 

Quanto mais rápido avança a ciência e a tecnologia, com mais intensidade 
ainda necessitamos de uma escola comprometida com uma sociedade 
reflexiva e criativa. Por isso, o presente texto tem como objeto de estudo 
o planejamento escolar como o momento estratégico para o cumprimento 
dos objetivos proposto pelo professor desejoso de materializar suas ideias 
pedagógicas. O objetivo que se deseja alcançar é uma práxis pedagógica 
engajada com a formação do cidadão reflexivo, crítico e criativo. Para 
isso, o caminho percorrido foi uma reflexão teórica na literatura básica 
no campo do planejamento. Nesse percurso, o texto buscou leituras 
como: (VASCONCELLOS, 1995), (FREIRE, 1996), (VÁZQUEZ, 2011), 
(SAVIANI, 1986). Portanto, no contexto do planejamento engajado com a 
reflexão critica e com a formação autônoma do aluno, fundamentalmente 
é necessário um professor com formação crítica e reflexiva. Sendo assim, 
propomos o planejamento como instrumento capaz de contribuir com uma 
práxis pedagógica também crítica e reflexiva. 

Palavras chaves: planejamento reflexivo, formação autônoma, aprendizagem 
crítica e reflexiva 
  

INTRODUÇÃO

Em uma sociedade regida cada vez mais pelo conhecimento, ou seja, regida pelas 
inovações da ciência e da tecnologia, é urgente uma educação comprometida com 
uma reflexão voltada para a condição real e concreta da humanidade. Quanto mais 
progresso proporcionado pelo avanço da ciência e da técnica, mais intensa tem que ser 
a reflexão que a sociedade, o sujeito e o cidadão deverá fazer permanentemente. Nesse 
contexto, focando no campo da educação escolar, fica evidente á urgente necessidade 
de uma escola engajada com uma profunda reflexão sobre os rumos culturais, políticos 
e sociais da própria sociedade. 
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Por isso mesmo, o presente texto pretende propor uma reflexão teórica sobre 
a importância da escola como instituição comprometida com a formação crítica do 
cidadão como sujeito da sua própria historia. Mais do que nunca, é importante enfatizar 
que a escola é um espaço voltado para a formação integral do sujeito e não um espaço da 
subserviência ao mercado, como quer o capital. Em um contexto fortemente marcado 
pela globalização e pela economia neoliberal, as escolas são cada vez mais cobradas por 
eficiência e produtividade. A instrumentalização do aluno em trabalhador qualificado 
assume destaque nunca visto. Isso não significa uma proposta que despreza o trabalho. 
Pelo contrario. O trabalho é sem dúvida um valor na práxis pedagógica de qualquer 
escola responsável e esclarecida da sua função cultural, histórica, política e social. O 
foco central da escola é a formação ampla do sujeito e não uma instrução pela metade.

Como marco histórico da nossa sociedade, temos a constituição federal de 1988 
que fundamenta o presente texto. Nela está escrita que 

“A educação, direito de todos e dever do estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”, (BRASIL, 1988, p.154).

Como deixa claro o texto constitucional, a qualificação para o trabalho é um dos 
pés do tripé em que esta fundamentada a educação escolar Brasileira. Para além da 
preparação para o trabalho, a educação no Brasil segundo o texto constitucional de 
1988, tem como foco o pleno desenvolvimento da pessoa e sua devida preparação para 
o exercício da cidadania. Sendo assim, fica evidente que a escola é uma instituição 
cultural, histórica, política e social. Isto é, a escola como um espaço destinado a 
formação ampla e integral do sujeito crítico reflexivo. Nunca uma escola curvada 
ao capital disfarçado de progresso. A escola, no contexto democrático deve dialogar 
abertamente com o mundo do trabalho; o que ela não deve é submeter-se ao sistema 
econômico como um instrumento destinado a preparação de mão de obra.

Nesse contexto, fica claro a complexidade que caracteriza a educação escolar e ao 
mesmo tempo a complexidade que a educação escolar esta envolvida. Isto é, há uma 
complexidade maior que envolve a escola e ao mesmo tempo, uma complexidade que a 
escola assume perante a sociedade. A complexidade maior que envolve a escola é o seu 
contexto cultural, político, econômico e social. Já a complexidade assumida pela escola 
diz respeito ao que a escola pensa sobre a sociedade e qual é o tipo de sujeito que ela 
deseja formar. A escola não é uma fábrica e muito menos uma capela angelical. Ou seja, 
a escola não é um espaço destinado à formação de sujeitos obedientes e fieis. Mesmo 
assim, ela não despreza a obediência sadia e a fidelidade como valores centrais de uma 
sociedade democrática. No contexto da sociedade democrática a escola deve voltar-se 
para a constituição do sujeito autônomo, livre e responsável pelas suas decisões. 
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O PLANEJAMENTO E A PRÁXIS PEDAGOGICA

No campo do planejamento escolar, a complexidade relaciona-se com o 
objeto e com o processo. Ou seja, com a complexidade da atividade pedagógica e 
com o processo pedagógico que envolve o ato de educar. Nesse caso, ao pensar no 
planejamento escolar concordamos com Vasconcellos (1995) quando enfatiza que “A 
necessidade do planejamento está relacionada ao interesse e a complexidade da ação 
a ser desenvolvida”, (p.34). Como o processo educativo não é trivial resta planejar 
coerentemente com a realidade concreta em que está inserida a escola, tendo em vista 
a realidade que se deseja alcançar. 

Por isso, no campo do planejamento, no caso do professor interessado em 
transformar sua própria ação pedagógica em uma ação significativa na vida dos 
alunos, “o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática” (FREIRE, 
1996, p.39). Nesse momento, o professor reflexivo nega o planejamento espontâneo 
em direção a uma elaboração consciente e bem fundamentada. Portanto, a necessidade 
do planejamento precede a sua utilidade imediata. Antes do seu aspecto prático no 
cotidiano da escola, vem a sua concepção filosófica do ato de planejar. Por isso mesmo, 
“Entendemos que, fundamentalmente, o problema do planejamento escolar não é 
técnico; antes de mais nada, é problema filosófico, de ver o sentido, de acreditar!” 
(VASCONCELLOS, 1995, p.12). 

Como planejar remete-nos ao ato de projetar-se, de lançar-se frente a um 
determinado objetivo, o sentido desse ato de projetar-se necessariamente deve 
ser posto, deve ser enfatizado com clareza e intencionalidade. O planejamento não 
deve ser praticado entre os professores como algo legalmente imposto. Mas deve 
fundamentalmente partir de uma concepção filosófica de ser humano e da ação de ser 
humano. 

Portanto, á um nível de introdução, o presente texto busca refletir teoricamente 
sobre a necessidade urgente de um planejamento comprometido com a transformação 
da práxis pedagógica. Necessariamente um planejamento comprometido com um 
professor dotado de autonomia e que veja no seu aluno um ser também dotado de 
autonomia.  

O PLANEJAMENTO NO CONTEXTO DAS IDEIAS PEDAGÓGICAS

Antes de entrar propriamente no planejamento no contexto das ideias 
pedagógicas, cabe aqui uma reflexão conceitual do planejamento. No caso da educação 
o planejamento pode ser entendido como ato de preparar com antecedência a própria 
ação educativa. Nas palavras de Vasconcellos (2000), o conceito de planejar é de uma 
clareza espantosa: “Planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de 
ações a ser realizadas e  agir de acordo com o previsto. Planejar não e, pois, apenas 
algo que se faz antes de agir, mas é também agir em função daquilo que se pensa” 
(p.79). Planejar é antes de tudo uma tomada de decisão diante de uma realidade posta. 
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Nesse caso, cabem enfatizar o planejamento como uma atividade antecipada da ação 
pedagógica e comprometida com uma práxis pedagógica crítica e reflexiva.  Como 
destaca Vasconcellos, “o planejamento é político, é hora de tomada de decisões, de 
resgate dos princípios que embasam a prática pedagógica,” (VASCONCALLOS, 1995, 
p.25). Portanto, o planejamento na perspectiva do presente texto é sem dúvida uma 
atividade comprometida com a autonomia do aluno. 

O professor parte do principio fundamental de que ao promover a autonomia do 
aluno, estará contribuindo para uma sociedade melhor, mais justa e mais solidaria. 
Nesse caso, o que é o planejamento educacional, para que serve e porque incorpora-lo 
a práxis educativa, precede o como fazê-lo. Como já foi na introdução, o problema do 
planejamento não é técnico, mas, sobretudo político e filosófico. 

Ao trabalhar com o planejamento é preciso ver um sentido e uma concepção 
que me permita posicionam-me na práxis educativa em nome de uma concepção de 
homem, de mundo e de sociedade. Por isso mesmo, a reflexão do presente texto tem a 
intensão de colocar o planejamento como uma atividade consciente e intencional. Não 
algo feito por imposição. Mas por decisão política e pedagógica. 

A ênfase no planejamento justifica-se em uma maior autonomia por parte do 
professor na hora de propor e elaborar, seja a proposta pedagógica curricular da escola, 
seja o seu planejamento como plano de ensino e aprendizagem. Quando o professor 
conhece com clareza aquilo que faz, ele faz sabendo o que está fazendo. Não busca 
fórmulas e modelos prontos. Mas empenha-se em elaborar uma ação criadora e ao 
mesmo tempo uma reflexão teórica da própria ação criadora. Para que sua ação por 
meio da reflexão teórica seja mais criadora.

Como nesta parte do trabalho cabe uma posição conceitual do planejamento, 
comecemos a defini-los como o ato ou efeito de planejar. 

Portanto, no contexto das ideais ou das concepções pedagógicas, o planejamento 
no presente texto fundamente-se em uma teoria crítica, capaz de articular os interesses 
dos alunos e da sociedade como um todo. No plano da teoria crítica, busca-se uma 
práxis pedagógica que consiga promover a autonomia do aluno sem tirá-lo do seu 
contexto de vida concreta. Como diz Saviani (1986):  

Uma teoria do tipo acima anunciado impõe-se a tarefa de superar 
tanto o  poder ilusório ( que caracteriza as teorias não – críticas) 
como a impotência ( decorrente das teorias crítico – reprodutivistas), 
colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta capaz de 
permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado. 
(SAVIANI, 1986, p.31) 

Nesse sentido, é fundamental uma teoria que corresponda aos interesses de 
uma práxis pedagógica comprometida com a autonomia do aluno e do professor. Só 
podemos refletir criticamente quando temos uma teoria para nos sustentar. Portanto, 
o planejamento no contexto de uma concepção crítica da educação é instrumento de 
extrema importância para o sucesso da atividade pedagógica.



242

O PLANEJAMENTO COMO REFLEXÃO DA ATIVIDADE CRIADORA

Quando falamos em atividade é fundamental especificar de qual atividade nos 
referimos. Certamente não nos referimos a uma atividade que não comporte em si 
um alto grau de complexidade. Porque nossa atividade é uma atividade propriamente 
humana e como sabemos, nenhuma atividade é simples quando se trata do fenômeno 
humano na sua atividade criadora e orientadora para um determinado fim. 

Até aqui já é possível percebermos que o conceito de atividade não é um conceito 
simples. Atividade no presente texto é filha da práxis no seu sentido profunda da 
palavra. Como diz Vásquez “toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis,” 
(VASQUEZ, 2011, p.221). Logo, entendemos que atividade não é um conjunto de atos 
justapostos e desarticulados. Atividade no seu conceito profundo é uma ação articulada 
dentro de um processo conscientemente objetivado, ou seja, um processo que se 
orienta para um objetivo anteriormente elaborado. Portanto, atividade profunda e 
uma atividade complexa. Profundidade e complexidade são palavras que caracterizam 
muito bem a práxis pedagógica. Por isso mesmo, ela não pode ser desorientada, mas 
orientada para um fim previamente estabelecido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na tentativa de tecer possíveis considerações finais sobre o planejamento como 
instrumento transformador da práxis pedagógica, já é possível concluirmos que 
toda atividade educativa é necessariamente uma ação de alta complexidade. Por ser 
complexa ela deve ser bem planejada, claramente e explicitamente intencionada. Nesse 
sentido, todo planejamento comprometido com uma práxis pedagógica destinada à 
formação de sujeitos autônomos deve ser uma atividade previamente definida. Nesse 
ato de planejar, o professor tem a sua disposição uma teoria crítica orientadora da 
sua práxis. Tal teoria é fundamental para sua reflexão constante e necessária. A teoria 
tanto embasa a práxis pedagógica quanto o ato de planejar. Todo educador que deseja 
formar sujeitos autônomos e comprometidos com uma sociedade democrática mais 
justa e mais solidaria, deve ser sempre uma atividade criadora e nunca uma ação cega. 

 Portanto, o presente texto pretende servir de subsídio para o professor 
que deseja uma práxis pedagógica que corresponda aos seus objetivos educativos 
materializados em um planejamento reflexivos. Partimos do pressuposto de que toda 
atividade refletida e bem embasada teoricamente tem a possibilidade de atingir seus 
objetivos. O planejamento como um momento da reflexão da atividade pedagógica é 
um instrumento de extrema importância no cumprimento das metas estabelecidas 
pelo professor desejoso de uma práxis educativa realmente transformadora. 
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RESUMO

O coensino é um tipo de prestação de serviço de apoio no qual um professor 
de ensino comum e um professor especializado dividem a responsabilidade 
de ensinar um grupo heterogêneo de estudantes. No Brasil, esse tipo de 
serviço ainda é pouco conhecido, principalmente porque não tem sido 
recomendado pela política de Educação Especial, que tem priorizado o 
chamado atendimento educacional especializado ofertado em salas de 
recursos multifuncionais. O presente estudo teve como objetivo descrever 
as percepções de pais de alunos público alvo da Educação Especial, que 
tinham seus filhos matriculados em salas de ensino comum, sobre o papel do 
professor de Educação Especial no trabalho de coensino em um município 
do interior paulista, que implementou em 2011, um serviço de apoio 
baseado nessa proposta. Foram entrevistados seis pais de alunos, de quatro 
escolas municipais. Os resultados descrevem as percepções dos pais sobre 
o coensino, as formas como o coensino é desenvolvido naquela realidade 
e como esses atores contribuem para a definição do papel do professor de 
Educação Especial na proposta do coensino. Os dados corroboram com 
o que vem sendo apontado na literatura, pois os participantes avaliam 
positivamente esse modelo de prestação de serviços e o percebem como 
importante serviço de apoio à inclusão escolar.

Palavras-Chave: Educação Especial. Inclusão escolar. Coensino.

INTRODUÇÃO

Inúmeros documentos normativos brasileiros (BRASIL, 1988; 2001; 2008; 
2011) referentes à Educação Especial na perspectiva da inclusão escolar apontam o 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) como um serviço de apoio que deve 
atender as especificidades dos estudantes público alvo da Educação Especial85 (PAEE) 

82 Doutoranda em Educação Especial – UFSCar São Carlos – e bolsista do CNPq. 

83 Doutoranda em Educação Especial – UFSCar São Carlos – e pedagoga da Licenciatura em Educação 
Especial – UFSCar São Carlos.

84 Profa. Dra. do Departamento de Psicologia – UFSCar São Carlos. 

85 O termo público alvo da Educação Especial (PAEE) se refere aos alunos definidos pela legislação 
nacional (Brasil, 2009) que têm a garantia do Atendimento Educacional Especializado e são: alunos 
com deficiência (física, intelectual ou sensorial), alunos com transtornos globais do desenvolvimento e 
alunos com altas habilidades/superdotação.
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e contribuir com o ensino comum, como por exemplo, por meio do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS), do código Braille, do uso de recursos de informática 
e outros recursos (BRASIL, 2004). Estes conhecimentos, complementares ou 
suplementares, são importantes, precisam ser ensinados no contra turno da sala de 
aula comum e devem estar articulados com os conhecimentos da turma que o aluno 
frequenta, garantindo-lhe o acesso ao currículo e o aprendizado em sala de aula.

O percurso da história da Educação Especial no Brasil aponta para importantes 
avanços nas conquistas dos direitos dos estudantes PAEE, entretanto, verifica-se 
que a legislação nacional oferece orientações, mais especificamente sobre o AEE em 
Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), priorizando-o enquanto modelo de serviço 
de atendimento às especificidades dos estudantes. Apesar de mencionar em alguns 
documentos oficiais a importância de uma atuação colaborativa entre profissionais 
especializados e outros serviços de apoio (BRASIL, 2001), não há clareza de como deve 
ser construída essa parceria nem como outros serviços de apoio poderiam contribuir 
com a inclusão escolar. Dessa forma, alguns questionamentos afloram: a oferta de um 
modelo único de serviço de apoio consegue suprir as demandas educacionais de todos 
os alunos público alvo da Educação Especial? A promoção de um aprendizado efetivo, 
que garanta a participação de todos os alunos, não depende de um trabalho de cunho 
colaborativo entre os profissionais envolvidos nesse processo?

Estudos vêm apontando (MALHEIRO, 2013) que a oferta de um modelo único de 
serviço de apoio não favorece a aprendizagem dos alunos PAEE, por isso, o presente 
trabalho buscou descrever e discutir o papel do professor de Educação Especial, a partir 
do trabalho de colaboração com o professor da sala de aula comum e segundo a ótica 
dos pais de alunos PAEE que vêm sendo beneficiados por um tipo alternativo de serviço 
de apoio, ainda pouco conhecido e/ou difundido em escolas de ensino comum, que é 
denominado ensino colaborativo ou coensino. O estudo foi realizado num município 
do interior paulista que implementou, em 2011, como projeto piloto, um serviço de 
apoio baseado na proposta do coensino.

O COENSINO COMO SERVIÇO DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

O coensino é um serviço de apoio à inclusão escolar conhecido também como 
ensino colaborativo e envolve uma parceria entre professores de Educação Especial 
e da sala comum. Faz parte da proposta de alguns países como serviço de apoio para 
favorecer a escolarização de alunos PAEE na classe comum das escolas regulares e 
vem sendo apontada como uma das estratégias mais promissoras. No Brasil, esse tipo 
de serviço ainda é pouco conhecido e/ou realizado pelos municípios, sendo utilizado 
apenas em casos pontuais e experimentais, e nem sempre com os elementos que se 
constituem numa interação verdadeiramente colaborativa entre os professores.

Segundo Vilaronga e Mendes (no prelo) o ensino colaborativo ou coensino é um 
tipo de prestação de serviço de apoio no qual “um professor comum e um professor 
especializado dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar o ensino dado 
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a um grupo heterogêneo de estudantes”. Este serviço de apoio surgiu como meio 
alternativo ao trabalho das SRM, classes especiais ou escolas especiais para responder 
às demandas das práticas de inclusão escolar de estudantes PAEE, pois uma vez que o 
aluno deve ser inserido numa classe comum, todos os recursos do qual este poderá se 
beneficiar deve ir junto com ele para o contexto de sala de aula, incluindo o professor 
especializado.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio de 
dispositivo legal (Brasil, 2010), garante a alocação de recursos de custeio e capital 
destinados à consecução de ações de acessibilidade e inclusão escolar dos alunos PAEE 
matriculados no ensino comum. Entretanto, ainda não está garantido investimento 
suficiente para contratação de profissionais especializados para contribuir no processo 
de escolarização do aluno PAEE em sala de aula, mesmo que em diferentes documentos 
oficiais se mencione a importância da construção de uma cultura colaborativa entre os 
profissionais envolvidos no processo da inclusão.

Wood (1998) afirma que barreiras para as práticas de colaboração podem existir 
em variados níveis do sistema escolar, estendendo-se desde as leis educacionais até as 
práticas pedagógicas em sala de aula, incluindo problemas de carência de profissionais 
preparados e confusão de papéis relativo à distribuição das tarefas. Muitas dessas 
barreiras estão centradas nas relações interpessoais e profissionais entre professores de 
ensino comum e especial. Um dos fatores mais importantes para o sucesso da inclusão 
é o trabalho em conjunto dos profissionais envolvidos, porém, a educação pública não 
está preparada para promover e possibilitar a colaboração entre os professores.

Aos professores e demais profissionais devem ser oferecidos formação inicial 
e continuada de qualidade para poderem lidar de forma eficaz com os desafios da 
inclusão. Formações que abordem as preocupações dos professores em sala de aula 
podem reduzir a resistência à inclusão. Competências dos professores, por si só, não 
são suficientes. Todos os aspectos da organização escolar devem ser cuidadosamente 
planejados para acontecer a inclusão escolar bem sucedida, incluindo a elaboração do 
currículo, instalações, serviços de apoio, colaboração e envolvimento dos pais.

Pensando nessa forma de trabalho, um município no interior paulista, no ano 
de 2011, colocou na pauta do seu Plano Municipal de Educação (PME), com vigência 
de 2012 a 2021, a importância de se ter professores de Educação Especial trabalhando 
especificamente na função de coensino, para garantir o êxito na aprendizagem do aluno 
PAEE em sala de aula.

Assim, o presente estudo teve como contexto esse município e como principal 
objetivo descrever e discutir o papel do professor de Educação Especial baseada 
na proposta do coensino, segundo a ótica dos pais de alunos PAEE que vêm sendo 
beneficiados por esse serviço, pois se entende que estes são peças fundamentais no 
processo de construção da inclusão escolar e da escolarização de qualidade de todos os 
alunos.
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METODOLOGIA

O presente trabalho é caracterizado como descritivo, em relação aos seus 
objetivos, pois permitiu descrever sistematicamente as concepções dos participantes 
envolvidos no mesmo contexto. Andrade (2008) destaca que a pesquisa descritiva 
preocupa-se em observar os fatos, registrá-lo, analisá-los, classificá-los e interpretá-
los, e o pesquisador não interfere neles.

Local da coleta de dados

A presente pesquisa foi desenvolvida num município do interior paulista, mais 
especificamente em quatro escolas da sua rede municipal de ensino, sendo uma escola 
de Educação Infantil, uma escola dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano), e duas escolas que contemplavam os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 
(1º ao 9º ano). Todas essas escolas tinham matriculados alunos PAEE e contavam com 
professores de ensino comum que trabalhavam em colaboração com o professor de 
Educação Especial em sala de aula, durante o ano de 2012 e o primeiro semestre de 
2013. 

Participantes

A presente pesquisa contou com seis pais de alunos PAEE (denominados P1, 
P2, P3, P4a, P4b e P4c) matriculados respectivamente nas seguintes turmas: um 
na Educação Infantil, um no 1º ano e outro no 2º ano das séries iniciais do Ensino 
Fundamental e mais três pais de alunos matriculados nos anos finais do Ensino 
Fundamental, sendo um aluno matriculado no 8º ano e dois no 9º ano.

Materiais e equipamentos

Foi utilizado um gravador digital para a coleta de dados da pesquisa. Para a 
transcrição dos dados obtidos, utilizou-se um fone de ouvido e um notebook.

Instrumentos

Foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada para os pais de alunos 
PAEE matriculados em escolas de ensino comum, cujos filhos eram beneficiados pelo 
serviço de apoio do professor de Educação Especial em sala de aula.

Procedimento de coleta de dados

Utilizou-se a entrevista semiestruturada como procedimento de coleta de 
dados, pois se entende que esta tem como característica a elaboração de um roteiro 
de perguntas abertas para estudar alguma problemática com um grupo específico, 
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como, por exemplo, grupo de professores ou grupo de pais, possibilitando examinar e 
contrastar as informações entre os participantes entrevistados. A pesquisa foi realizada 
em seis etapas, que seguem descritas a seguir:

Etapa preliminar: condução dos procedimentos éticos

Esta pesquisa teve sua orientação pautada nos princípios do Conselho Nacional de 
Saúde em relação às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo 
Seres Humanos (Resolução 196/96) e foi submetido para apreciação e aprovada pelo 
Comitê de Ética da Universidade Federal de São Carlos. Além disso, os responsáveis 
pela Divisão da Educação Especial e a Secretaria Municipal de Educação do município 
pesquisado foram contatados, para esclarecimentos sobre a realização da pesquisa e a 
aprovação da mesma.

Etapa I: recrutamento e seleção dos participantes

Os participantes foram selecionados por meio de amostragem por conveniência 
e o critério principal para a seleção foi: ser pai (ou responsável) de aluno PAEE 
matriculado em escola regular, cujo filho fosse beneficiado pelo serviço de coensino, ou 
seja, o professor de Educação Especial trabalhasse em colaboração com o professor de 
ensino comum em sala de aula.

Etapa II: elaboração dos instrumentos para entrevistas semiestruturadas

A partir dos dados de outros estudos e da pesquisa sobre coensino na literatura 
especializada, foram elaborados roteiros de entrevistas semiestruturadas para a coleta 
de dados. Estes passaram pela apreciação de juízes, ou seja, pesquisadores da temática, 
entre eles mestrandos, mestres, doutorandos e doutores do Grupo de Pesquisa 
Formação de Recursos Humanos em Educação Especial (GP – FOREESP), o qual a 
pesquisadora deste estudo faz parte. Eles opinaram, sugeriram e avaliaram as questões 
abertas elaboradas, para que estas pudessem trazer, da melhor forma, as informações 
necessárias para se atingir os objetivos propostos.

- Etapa III: realização das entrevistas semiestruturadas

Para a realização desta etapa da pesquisa, os pais foram contatados via telefone, 
marcando-se o melhor dia e horários para eles e, na maioria dos casos, a pesquisadora se 
dirigiu até a casa da família para a coleta de dados. Dos seis responsáveis entrevistados, 
apenas um optou por fazer a entrevista na escola que o filho frequentava. As entrevistas 
foram realizadas individualmente e registradas em áudio. Cada entrevista teve em 
média a duração de 20 minutos, totalizando 120 minutos de gravação.
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- Etapa IV: transcrição das entrevistas

Esta etapa foi destinada a transcrição das entrevistas pela própria pesquisadora, 
que também realizou a leitura e análise dos dados. A transcrição de todas as entrevistas 
durou cerca de 18 horas, com uma média de 3 horas por entrevista e 1 transcrição por 
dia, totalizando 6 dias.

- Etapa VI: devolutiva dos dados

Encerrada a etapa de realização das entrevistas, foi organizado um encontro 
para a devolutiva dos dados coletados aos participantes da pesquisa.  A devolutiva 
contribuiu também para a refutação dos dados, corroborando as informações dadas 
sobre as experiências de colaboração no trabalho pelos quais passaram.

Procedimentos de análise dos dados

A análise dos dados teve por subsídio os estudos teóricos e metodológicos 
realizados ao longo de todo o período da pesquisa e, por isso, foi realizada de maneira 
contínua, procurando “identificar dimensões, categorias, tendências, padrões, relações, 
desvendando-lhes o significado” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998).

DISCUTINDO OS RESULTADOS

Este estudo teve como principal objetivo descrever e discutir o papel do professor 
de Educação Especial, baseado na proposta do coensino e segundo a ótica dos pais 
de alunos PAEE que vêm sendo beneficiados por esse serviço, pois se entende que os 
familiares são peças fundamentais no processo de construção de uma inclusão escolar 
de qualidade, que garanta o acesso e o aprendizado de todos os alunos.

A partir dos resultados coletados por meio das entrevistas realizadas, foi possível 
elaborar quatro categorias que elucidaram e organizaram os relatos de forma que 
suscitasse a discussão dos dados, baseando-se na literatura sobre coensino.

  
Concepções sobre coensino

Esta categoria teve a intenção de compreender as percepções dos pais em 
relação ao conceito do coensino. Verificou-se que é unânime entre os participantes 
o entendimento de que o coensino é um trabalho baseado na colaboração, na troca 
de experiências, atividades e estratégias, quando um especialista colabora com o 
professor de ensino comum em sala de aula, com o objetivo de uma aprendizagem mais 
significativa para todos os alunos.

Ah, acho que é o principal, né... Porque é na sala de aula que pega 
mesmo (P4a).
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É importante, ninguém anda sozinho, porque por mais que o professor 
tenha aquela disponibilidade, aquela vontade, fica sempre faltando 
algo, porque não é só uma criança, são trinta e tantas crianças na 
sala. Então, sozinho, o tempo necessário para aquelas crianças não 
vai fluir; então, se o outro professor vier dar apoio, porque é assim 
que eu entendo, esse professor vai ajudar a passar a atividade e, se 
no outro dia a criança já tiver esquecido, ele pode retomar, para não 
perder (P4c).

Gately e Gately (2001) consideram o coensino como um trabalho de colaboração 
e divisão de responsabilidade do ensino para estudantes de uma mesma classe. Nesse 
sentido, professores de ensino comum e de Educação Especial trabalham juntos, 
desenvolvem um currículo diferenciado para suprir as necessidades de todos os alunos, 
compartilham do mesmo planejamento, discutem avaliação e a condução da classe, 
para a melhora do ambiente de aprendizagem.

Percebe-se ainda, nas falas dos pais, que estes entendem o professor de Educação 
Especial mais como um apoio direto à aprendizagem de seu filho do que um profissional 
que divide a responsabilidade de ensinar o grupo total de estudantes em sala de aula. 
Dessa forma, constata-se que o trabalho em colaboração nesse contexto está em 
processo de construção e que ainda não há clareza do papel do professor de Educação 
Especial no trabalho em coensino.

Vantagens do coensino 

Nos relatos abaixo se pode observar a percepção dos pais em relação às vantagens 
dessa forma de trabalho, que não exclui o trabalho nas SRM, mas que vem complementar, 
contribuir de maneira significativa, principalmente em relação à: identificação das 
reais necessidades do aluno público alvo da Educação Especial, orientação do professor 
especialista ao trabalho do professor de ensino comum e atuação da equipe em geral.

Se não tivesse o professor de Educação Especial meu filho não estaria 
na escola regular. A gente sabe que tem muita coisa pra mudar ainda, 
mas se ele não estivesse lá na sala de aula, meu filho também não 
estaria. Antes só tinha a SRM e ele até participava, mas a gente não 
gostava, a gente adorava o professor, mas via que não servia pra nada, 
porque ia lá, ficava só dentro da sala, parecia uma caixa preta, a gente 
não sabia o que estava acontecendo... Então, não tinha participação 
do meu filho com as outras crianças, não funcionava. Acho que só 
vai funcionar se estiver integrada toda a estrutura, exemplo: ele tem 
dificuldade de leitura, então tem um programa lá na SRM, então 
vamos lá, mas toda a turma vai utilizar isso. Ou reforçar aquilo que se 
dá na sala de aula lá na SRM. Agora, por lá dentro só é perder tempo 
(P3).
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O coensino, quando realizado, provê aos professores mais confiança para trabalhar 
com alunos PAEE e permite estabelecer novas relações positivas com seus parceiros 
de trabalho e com os alunos. Essa forma de trabalho admite o arriscar-se em novas 
formas de ensino e construir estratégias diferenciadas das que já estão acostumados 
a trabalhar para o atendimento das diferentes necessidades de cada aluno da classe 
comum.

O papel do professor de Educação Especial no trabalho em colaboração

Nesta categoria foi possível organizar as funções do professor de Educação 
Especial, diretamente relacionadas ao trabalho em coensino. As funções descritas 
abaixo revelam o olhar dos pais em relação ao que entendem como papel do professor 
de Educação Especial, quando este atua em colaboração com o professor de ensino 
comum em sala de aula, e são: (a) orientar o professor de ensino comum; (b) discutir 
as necessidades, dificuldades e potencialidades do aluno PAEE junto aos professores 
de ensino comum; (c) avaliar as demandas que o aluno PAEE tem em sala de aula, 
para o provimento dos recursos necessários; (d) apresentar caminhos ao professor de 
ensino comum (sem necessidade de trazer tudo pronto para ele); (e) adaptar materiais 
e planejar atividades junto ao professor de ensino comum.

O professor de Educação Especial é muito importante porque, como 
eu disse, sem a ajuda dele, eles [os professores da classe comum] 
não conseguem fazer as atividades. As atividades do professor de 
Educação Especial são planejadas junto com os outros professores, 
né?! Eles planejam as atividades para dar para as crianças (P5a).

Reforço que é essencial que tenha o professor de Educação Especial 
na sala de aula. Também acho que é preciso mais sintonia entre 
eles [o professor da classe comum e o professor especializado] para 
planejarem as aulas juntos, porque senão um planeja uma coisa e o 
outro planeja outra. Já aconteceu isso com o meu filho. Porque me 
pareceu que, quando meu filho chega lá na sala de aula, o professor de 
Educação Especial tem que fazer alguma coisa na hora, porque nem 
sempre ele sabe o que o professor está fazendo. Por isso, mais sintonia 
entre eles (P4).

Para Conderman, Bresnahan e Pedersen (2009) as funções de quem coensina 
perpassam alguns pré-requisitos, entre eles, a paridade baseada no espírito de 
equidade. Assim, não há hierarquia entre os profissionais e sim respeito, pois cada um 
tem conhecimentos e experiências que devem ser compartilhadas, as decisões sobre 
o ensino e a condução de classe são mútuas e combinadas. Todos os professores têm 
papel igualitário no momento de planejar, executar e avaliar as atividades a serem 
realizadas. Quando dois professores trabalham juntos, eles se tornam mutuamente 
responsáveis pela classe toda; se as experiências compartilhadas produzem o sucesso 
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da aprendizagem dos alunos, a responsabilidade por esta conquista é dos dois, 
assim como o contrário também se torna verdade: se o trabalho não traz resultados 
satisfatórios e os dois compartilham dessa responsabilidade, juntos podem arriscar 
novamente, depois de refletirem sobre como poderiam fazer diferente.

Reflexões sobre o trabalho em coensino no município estudado

A avaliação do trabalho realizado, ao longo do ano de 2012 e do primeiro semestre 
de 2013, foi relatada pelos participantes de maneira positiva, apesar das dificuldades 
com que estes se depararam. A percepção dos participantes sobre o trabalho em 
colaboração sugere que estes compreenderam que o coensino é uma proposta a ser 
construída em longo prazo, para que se atinjam os estágios finais da proposta; isto é, 
se consiga a parceria concreta entre os dois professores para ensinar a todos os alunos 
e se atinja o objetivo maior que é o acesso e a efetiva aprendizagem de todos os alunos. 
Também se constatou nos relatos a importância do trabalho em coensino, como forma 
de contribuir e complementar os serviços já existentes para o sucesso da inclusão 
escolar. 

Portanto, para que os princípios da educação inclusiva sejam colocados em 
prática são necessários diferentes serviços de apoio, pois, sozinho, o professor do 
ensino comum não pode fazer muito, diante dos desafios que este enfrenta a cada 
dia. A proposta do coensino no município analisado foi avaliada de maneira positiva 
e teve boa aceitação dos profissionais em geral, mostrando-se assim, como mais uma 
alternativa de serviço complementar e de apoio à inclusão escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo possibilitou a ampliação da discussão da função do professor de 
Educação Especial para o trabalho em coensino, podendo ser analisado tanto o 
processo de construção desse papel quanto às possibilidades de trabalho dentro dessa 
proposta na rede escolar de ensino comum do município estudado. Espera-se que este 
estudo tenha propiciado a abertura para reflexões sobre os serviços de apoio à inclusão 
presentes atualmente nas escolas de ensino comum, assim como, contribuir para 
maior clareza sobre o papel do professor de Educação Especial dentro da perspectiva 
de Educação Inclusiva. 

Um fator relevante para o sucesso do trabalho em coensino é garantir suportes 
para o trabalho dos dois professores, como verificado na literatura. É necessário, por 
exemplo, o apoio da equipe administrativa para oportunizar tempo de planejamento 
comum, garantir momentos de diálogo para tomadas de decisões coletivas e formações 
continuadas.

Este estudo também corrobora com a literatura existente, pois mostra que o 
coensino pode ser uma alternativa de serviço de apoio favorável à escolarização dos 
alunos PAEE, exigindo mudanças estruturais dentro da organização do ensino das 
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escolas comuns e, acima de tudo, a construção de uma cultura colaborativa, na qual 
os profissionais possam discutir novas formas de pensar e praticar o ensino dentro 
das salas de aula, juntamente com os outros profissionais da educação, a família e a 
comunidade, pois a escola já não suporta mais as mesmas práticas realizadas num 
passado de exclusão.
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RESUMO

É unânime a compreensão que a sociedade contemporânea vem 
estruturando-se para assegurar os direitos próprios da diversidade cultural. 
Nesta direção, o sujeito surdo representa uma figura de destaque neste 
processo, pois, falando em educação, são pensadas e estruturadas infinitas 
metodologias educacionais para contribuir com o desenvolvimento desses 
sujeitos. É este o caso do bilinguismo enquanto modelo educacional 
para surdos. Contudo, mesmo os documentos legais brasileiros que 
reconhecem o bilinguismo como modelo de educação de surdos deixam 
lacunas importantes na práxis pedagógica e, na nossa concepção, têm no 
AEE (Atendimento Educacional Especializado) um influenciador desta 
dicotomia. Entusiasmados pelas reflexões de Goldfeld (2002), Damázio 
(2007) e Alvez (2010) realizamos uma pesquisa nas Escolas polos (EP’s) da 
cidade de João Pessoa/PB, consideradas escolas de referência na educação 
de surdos e apresentamos uma análise sobre como o AEE vem sendo 
entendido e desenvolvido nestas EP’s. Os resultados da pesquisa revelam 
que há necessidade de uma reformulação das políticas públicas para a 
educação de surdos, para que de fato elas se configurem numa metodologia 
bilíngue e, ainda de que é preciso se investir em formação continuada dos 
profissionais que atuam diretamente nestas EP’s, a fim de que conheçam 
e respeitem a diversidade linguística e cultural que marca a comunidade 
surda.

Palavras-Chave: Educação de Surdos. Bilinguismo. AEE para surdos.

INTRODUÇÃO

É unânime a compreensão que a sociedade contemporânea vem estruturando-se 
para assegurar os direitos subjetivos próprios da diversidade de cultura que compõe o 
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povo social, neste sentido, a inclusão aparece no discurso de direito, que por sua vez 
garante a premissa de cidadania. A vertente que se preocupa com a educação da pessoa 
com deficiência tem a inclusão como a única forma de alcançar seus objetivos, isto é, 
entende que o direito de ser cidadão é de todos, e encontra na educação um recurso 
maior de promover e assegurar este direito.

No Brasil, desde o século passado o movimento em prol da inclusão da pessoa com 
deficiência vem se fortificando e tomando corpo legal através de documentos que prevê 
ações inclusivas principalmente no âmbito educacional e/ou na escola. Neste grupo 
de pessoas com deficiência encontramos o aluno surdo, que por sua vez, se enquadra 
na modalidade de educação que a Lei 9.394/96 chama de “educação especial”, sendo 
assim, entende-se que tal modalidade em educação assume a responsabilidade de 
desenvolver intervenções pedagógicas que respeite as especificidades de saber, fazer e 
ser do aluno surdo.

Nos dias atuais as filosofias educacionais que se preocupam com a efetivação 
de uma educação de qualidade para a comunidade surda, têm como objeto de estudo 
os fatores que se ligam à aquisição da linguagem como recurso para a comunicação 
e a construção do pensamento. Deste modo, são diversos os estudos que apontam 
metodologias e políticas diferenciadas para a intervenção pedagógica no que diz 
respeito à aquisição da linguagem, uma delas, e que toma relevante força nos estudos 
contemporâneos, é o bilinguismo que respeita como nenhuma outra as particularidades 
da comunidade surda.

Este artigo tem como primeiro objetivo entender a proposta bilíngue como uma 
filosofia, política e metodologia educacional na escolarização de surdos, como também 
trazer para o centro das discussões, de forma crítica, a proposta vigente do MEC no 
que diz respeito a esta mesma escolarização. Por fim, objetiva também analisar como 
o AEE das escolas polos – EP de referências na inclusão de pessoas com deficiência do 
município de João Pessoa/PB se organiza, no sentido pedagógico, para efetivar uma 
escolarização de qualidade e que promova a integral formação dos indivíduos surdos. 

SOBRE BILINGUISMO E ESCOLARIZAÇÃO DE SURDOS

A linguagem enquanto recurso prioritário da comunicação está associada a 
linhas filosóficas que consideram seu fator interacionista como próprio da construção 
cultural e identitária de um sujeito e/ou comunidade. Vygotsky (apud Goldfeld, 2002) 
afirma que o atraso na aquisição e desenvolvimento da linguagem traz consequências 
graves ao sujeito a quem sofreu esse atraso, pois afeta exclusivamente a função a 
qual o diferencia dos outros seres vivos, isto é, a linguagem e suas infinitas formas de 
utilização racional. Neste sentido, identificamos a pessoa surda como objeto central 
deste atraso, tendo em vista suas limitações auditivas. 

Contudo, desde o século passado são pensadas e estruturadas metodologias 
educacionais para contribuir com o processo de aquisição da linguagem e 
desenvolvimento cognitivo social da pessoa surda. Estas metodologias são efetivadas 
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e (des)organizadas no tempo e no espaço, fundamentadas em filosofias/tendências 
educacionais para a escolarização dos surdos, acompanhando as manifestações 
culturais desta comunidade. É este o caso do bilinguismo enquanto filosofia/política/
metodologia educacional para surdos.

A corrente filosófica que coloca o bilinguismo como metodologia educacional 
para surdos está tomando força efetiva no campo da educação, fundamentando-se 
na justificativa de ser esta corrente uma filosofia própria que respeita o direito do 
surdo em (re)construir uma cultura e uma identidade com suas reais possibilidades 
de expressão subjetiva e coletiva. Além de o bilinguismo assumir a responsabilidade 
de tais questões, suas manifestações transcendem a política do discurso, fortificando a 
práxis da “inclusão” propriamente dita. 

O bilinguismo como paradigma metodológico educacional se caracteriza num 
processo formal possibilitado principalmente por instituições bilíngues, quanto a isto 
a FENEIS89 (2013) na 24º declaração da convenção internacional sobre o direito das 
pessoas com deficiência caracteriza as escolas bilíngues como:

As escolas bilíngues são aquelas onde a língua de instrução é a Libras 
e a Língua Portuguesa é ensinada como segunda língua, após a 
aquisição da primeira língua; essas escolas se instalam em espaços 
arquitetônicos próprios e nelas devem atuar professores bilíngues, 
sem mediação de intérpretes na relação professor – aluno e sem a 
utilização do português sinalizado.

Desta forma, podemos perceber que a pessoa surda se utiliza dos instrumentos 
e recursos, principalmente linguísticos, de sua cultura, e tem seu direito respeitado no 
reconhecimento de suas particularidades. 

O bilinguismo ao assumir a importância da utilização da língua natural do surdo, 
isto é, a língua de sinais como primeira língua de instrução (L1), reconhece o caráter 
espontâneo pelo qual os surdos se apropriam desta língua, e como consequência disto 
não encontra grandes dificuldades em seu desenvolvimento linguístico e cognitivo; o 
que não acontece da mesma forma com outras tendências filosóficas e educacionais, a 
exemplo do oralismo. 

A língua de nacionalidade, principalmente na modalidade escrita, do indivíduo 
surdo, também tem sua importância reconhecida na filosofia bilíngue, pois compreende-
se que esta língua possibilita uma apropriação bicultural, sendo bastante desejada 
entre a comunidade surda. Nisto consiste a justificativa para que esta língua apareça 
como segunda língua (L2) do surdo. Os usuários da língua de sinais, por representar 
uma minoria linguística encontram ainda muita dificuldade no relacionamento e 
adequação/apropriação de habilidade sociais numa cultura ouvinte, por esta questão 
se justifica a necessidade destes indivíduos estarem também aprendendo a língua (em 
sua modalidade escrita) de seu país de nacionalidade. 

89  Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos
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Em tese, através do bilinguismo é encontrada uma superação milenar na 
compreensão e educação do surdo enquanto sujeito histórico cultural de interações e 
aprendizagens. Com esta filosofia o indivíduo surdo não necessitará usar de todos os 
recursos possíveis e impossíveis para se adequar a normatividade linguística oralista, 
pois aqui o surdo tem sua própria cultura reconhecida, e nisto sua língua natural tem 
propriedade legal e qualificada para desenvolver cognitivamente os usuários dela. 

No Brasil, o reconhecimento da filosofia bilíngue enquanto tendência educacional 
de surdo é recente, tendo iniciado os primeiros estudos ainda no final do século passado, 
talvez por isto os documentos legais de âmbito nacional são contraditórios quando 
pensado em metodologias para a efetivação de uma prática bilíngue na educação 
da comunidade surda. Sobre isto analisaremos a seguir a proposta do Ministério da 
Educação (MEC) para a educação/escolarização das pessoas surdas segundo o AEE.

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA A PESSOA COM 
SURDEZ EM DEBATE

Em 1988 a Constituição Federal Brasileira em seus artigos que versam sobre 
educação delibera que a educação é um direito inalienável de todos, sem distinção. 
Desta forma, o direito das pessoas com deficiência a educação é ratificado. No ano 
de 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) organiza ações 
que prevê a inclusão das pessoas com deficiência na educação básica, divulgando o 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) como um recurso/instância que 
assegure essa inclusão legalizada. Em 2007 a “política nacional de educação especial 
na perspectiva da educação inclusiva” regulamenta as práticas do AEE e direcionar 
novos estudos sobre a inclusão de pessoas com deficiência na educação.

Caracterizando o AEE podemos entendê-lo como um meio onde as pessoas 
com deficiências tenham suas especificidades respeitadas dentro da escola, sendo 
estas especificidades levadas em consideração no processo de ensino aprendizagem. 
Funciona na escola de educação básica, localizado numa sala de recursos intitulada 
multifuncional90, onde o seu público alvo é atendido no horário oposto das suas aulas.

O AEE deve ser visto como uma construção e reconstrução de 
experiências e vivências conceituais, em que a organização do conteúdo 
curricular não deve estar pautada numa visão linear, hierarquizada e 
fragmentada do conhecimento (ALVEZ, 2010, p. 9).

Já somos conscientes que a inclusão transcende a lógica integrativa, dando 
condições adequadas para que os indivíduos inclusos, neste caso, na escola, 
desenvolvam-se integralmente. Nesta dinâmica o AEE aparece, para os documentos 
que o assegura, como fonte inesgotável de criação das estratégias necessárias para o 

90 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2007). 
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desenvolvimento integral das pessoas com deficiência. Aqui consideraremos a proposta 
política do AEE voltada ao atendimento educacional especializado para a pessoa surda.

A proposta do AEE para surdos consiste basicamente em proporcionar 
momentos didático-pedagógico que possibilitem a eles a superação das dificuldades de 
aprendizagem encontradas ao longo do seu processo de escolarização. Como em geral 
essas dificuldades se consolidam em barreiras na comunicação e aquisição de uma 
língua, o AEE prevê espaços e momentos bilíngues para o desenvolvimento do surdo 
nesta direção, pelo menos em tese. Estes momentos didáticos-pedagógicos resumem-
se em três, que são: momento do atendimento educacional especializado em Libras na 
escola comum; momento do atendimento educacional especializado para o ensino de 
Libras na escola comum; e momento do atendimento educacional especializado para o 
ensino da língua portuguesa.

No primeiro momento, o que diz respeito ao “Momento do Atendimento 
Educacional Especializado em Libras na escola comum”, temos um momento que 
consiste na instrução dos conteúdos estudados em sala de aula regular, porém em Libras, 
preferencialmente por um professor que seja licenciado, surdo e/ou que tenha pleno 
domínio da Libras, sendo o mesmo realizado todos os dias no horário oposto aos das 
aulas. A justificativa para a realização desse trabalho diferenciado está na dificuldade 
que os alunos surdos encontram em sala de aula, com as disciplinas sendo ministradas 
na língua vernácula e em sua modalidade oral, isto é, dificuldades na compreensão 
de conceitos, fenômenos, fatos, processos, entre outras questões que este primeiro 
momento contribui para a efetivação de melhor qualidade no desenvolvimento do 
aluno surdo.

No segundo momento, temos aquilo que se chama de “Momento do Atendimento 
Educacional Especializado para o Ensino de Libras na escola comum”. Aqui o momento 
já se configura numa proposta mais específica para a aquisição e desenvolvimento 
da Libras, pois além do ensino de Libras para surdos, têm-se o aprofundamento 
científico na busca e planejamento de novos sinais para subsidiar os conteúdos 
curriculares ministrados na sala regular. Este momento deve ser realizado diariamente, 
preferencialmente por um professor surdo que tenha pleno domínio da Libras e se 
estrutura a partir do diagnóstico da propriedade que os alunos têm da língua. 

No terceiro e último momento didático-pedagógico temos “O Atendimento 
Educacional Especializado para o Ensino de Língua Portuguesa”, e nesta proposta são 
levantadas as considerações bilíngues de que os alunos surdos precisam se apropriar, 
como segunda língua, da sua língua de nacionalidade, e consiste no desenvolvimento de 
“competências gramaticais ou linguísticas, bem como textual, nas pessoas com surdez, 
para que sejam capazes de gerar sequências linguísticas bem formadas” (DAMÁZIO, 
2007, p. 38). Portanto, para este momento se faz preciso um atendimento na sala 
do AEE diário e contrário ao horário das aulas na sala regular, com isso o professor/
instrutor deste momento precisa ser licenciado em Letras Português, e possuir as 
habilidades necessárias que nortearão este trabalho.
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Como já pudemos discutir em outro espaço deste artigo, acredita-se que o AEE 
se configura como uma proposta bilíngue para o atendimento do aluno surdo dentro 
da escola regular. E em tese, o AEE entendendo as especificidades de aprendizagem 
do sujeito surdo caminha em direção a uma proposta inclusiva, sabendo que inclusão 
deva ser a escola se adequando para atender o indivíduo incluso, neste caso, o surdo. 
Contudo o bilinguismo exige princípios e práticas específicas que o AEE como posto 
atualmente não se faz capaz de atender. O bilinguismo se efetiva na escola própria 
bilíngue e atende alunos surdos junto com profissionais bilíngues. 

No bilinguismo temos a ideia foco de escolas bilíngues, quando essas não se fazem 
possíveis, de salas bilíngues, ou seja, projetos arquitetônicos e organizativos próprios 
dessa e para esta proposta. Já o AEE direciona sua atenção para o atendimento do 
surdo em salas e prédios de escolas regulares, criando um espaço nesta escola (sala 
multifuncional, ou sala do AEE) para facilitar de forma mais centrada a aprendizagem 
e desenvolvimento do aluno surdo, porém em horários opostos aos das suas aulas 
regulares, com professores diferentes dos das suas aulas regulares, o que vai contra a 
proposta bilíngue defendida pela FENEIS.

Em sentido amplo tanto o AEE como o bilinguismo compreendem a importância 
da Libras enquanto primeira língua de instrução e a língua portuguesa, em sua 
modalidade escrita, como segunda língua de aprendizagem. Nesta direção, parece que 
apenas entender esta importância não é suficiente para que o AEE reconheça que o 
bilinguismo tem a Libras como língua exclusiva de instrução, tendo em vista que as 
aulas na escola regular são ministradas em língua portuguesa e em sua modalidade 
oral.

Outro fator preocupante é o que diz respeito ao processo de ensino e 
aprendizagem defendido pelo AEE em detrimento da proposta bilíngue. Por um lado 
temos o bilinguismo afirmando que a Libras deve ser a única e primeira língua de 
instrução do aluno surdo, sendo por esta língua a forma mais adequada de possibilitar 
o aprendizado e desenvolvimento da pessoa surda. Para tanto se faz preciso com 
exclusividade um professor bilíngue, sendo este o único facilitador (no processo de 
ensino aprendizagem) para que o surdo construa seu conhecimento; só então com este 
processo organizado e facilitado que deve se pensar e possibilitar o aprendizado da 
língua portuguesa na modalidade escrita, esta que é língua de nacionalidade do sujeito 
surdo. Por outro lado temos o AEE, acreditando que sua efetiva proposta se configura 
como bilíngue, defendendo a sala regular, o aluno surdo incluso na escola regular, e o 
intérprete de Libras como mediador da comunicação entre os professores da escola e o 
aluno surdo, pensando nos espaços de aprendizagem bem diferentes do que se pensa 
na proposta bilíngue.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O trabalho em epígrafe assume um processo metodológico de pesquisa qualitativa, 
de característica exploratória, assumindo a pesquisa bibliográfica, num primeiro 
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momento, onde dedicamos atenção especial aos principais documentos nacionais em 
prol da construção de uma política educacional bilíngue para surdos, e num segundo 
momento, trabalhamos com o instrumento da entrevista semiestruturada, seguido da 
técnica de análise de conteúdo, cujos resultados subdividimos e apresentamos a seguir. 

Os primeiros dados nos foram oferecidos pela Secretaria de Educação de 
João Pessoa - Paraíba, referente às Escolas Polos, ou seja, as escolas de referência 
na inclusão de alunos surdos, e das quais contam com o Atendimento Educacional 
Especializado – AEE, tal qual se refere à legislação brasileira. Foram apresentadas 09 
Escolas, divididas em 07 polos, portanto apenas 06 (seis) destas escolas contam com 
esta proposta de educação inclusiva e com profissional para atuar no Atendimento 
Educacional Especializado. 

Conforme se vê no quadro abaixo:

Quadro 1: Escolas Polos
Escolas: Quantidade de alunos surdos atendidos no AEE por 

escola:

Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes   07

Escola Municipal João Santa Cruz   16

Escola Municipal Padre Leonel da Franca /   10

Escola Municipal Governador Leonel Brizola   04

Escola Municipal Professora Anayde   09

Escola Municipal Zulmira de Novais   10

Fonte: Quadro elaborado pela equipe.

 As seis escolas foram visitadas e agendadas entrevistas com as professoras do 
AEE, a fim de coletar dados sobre o processo de educação de surdos nas referidas escolas. 
A entrevista versa, portanto, sobre aspectos da política educacional bilíngue, formação 
dos profissionais atuantes nesta modalidade de ensino, da participação dos estudantes 
surdos e o cotidiano dos mesmos na escola e das necessidades dos estudantes surdos 
no que diz respeito à aprendizagem escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS

Com relação à primeira parte da entrevista sobre a formação das professoras do 
Atendimento Educacional Especializado – AEE. Obtivemos os seguintes resultados:

Sobre a Formação das professoras/AEE:

Quanto à formação inicial das professoras das EP, identificamos os seguintes 
cursos de graduação: pedagogia e biologia. No tocante aos cursos de especialização 
identificamos apenas cursos na área de Psicopedagogia, o que nos mostra que a 
especialização na área da surdes/Libras não é uma exigência para ser um (a) professor 
(a) do Entendimento Educacional Especializado para surdos na rede municipal. 
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Identificamos ainda que nenhuma das professoras possui formação em nível de 
Mestrado ou Doutorado, mas que todas participam de capacitação oferecida pela 
Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB para atender a todas as especificidades dos 
alunos com deficiência.

Sobre a atuação das professoras do AEE:

Na segunda parte da entrevista as questões centrais foram a respeito da atuação 
das professoras e suas experiências nas EP. Os resultados demostraram que o tempo 
de atuação das professoras variou entre 01 mês e 15 dias à 03 anos, o que significa 
que há professoras experientes e outras em processo inicial de experiência na função. 
Seguinte a esta análise, tomamos conhecimento que a atuação destas professoras no 
sistema educacional teve uma variação entre 07 e 20 anos. 

Diante das respostas, investigamos a participação dos estudantes surdos na 
escola. Os resultados foram que os alunos surdos participam sempre que eles queiram 
desde que esta participação seja mediada por profissionais intérpretes de Libras. 

Sobre a Inclusão Escolar:

A terceira parte da entrevista focalizou o papel da Inclusão no ambiente escolar. 
Quanto a isto, buscamos compreender, incialmente, como as professoras veem a 
presença dos alunos com deficiência na escola. As repostas foram diversas, mas, em 
linhas gerais oscilaram entre “é dar oportunidade e também respeitar as diferenças”, 
“ter direito ao acesso a seus direitos sem ser preciso uma cobrança”, “respeito”, “é 
um ato de incluir, de estar inserido em tudo”. Em nenhuma das respostas, se coloca a 
questão do direito de todos à educação ou as premissas legais em favor da educação 
inclusiva.

Vemos nesta distinção um discurso tendencioso sobre a não contribuição com a 
inclusão, pois, os alunos não são vistos dentro de um mesmo modelo, mesmo estando 
juntos na escola. Nesta direção, questionamos se as professoras consideravam a EP 
ondem atuam como inclusiva, e os resultados revelaram que apenas 02 das professoras 
consideram suas escolas inclusivas, por ter profissionais que “buscam melhorar a 
presença dos alunos”. As demais, não consideram a EP inclusiva e aponta a falta de 
acessibilidade, uso de tecnologias para trabalhar o visual, “falta o gostar por parte dos 
professores para trabalhar com pessoas com deficiência”. 

Ainda nesta perspectiva, buscamos identificar através das professoras quais as 
dificuldades enfrentadas pelos alunos surdos e quais os benefícios que os mesmos 
traziam para a EP. Os resultados demonstraram que as professoras só identificam 
dificuldades e não citam benefícios, no máximo dizem que são os “melhores benefícios 
para a escola”, “é um processo de socialização”, mas não conseguem citar nenhum 
concretamente. E, portanto, nos foi relatado que estão iniciando seu primeiro contato 
com alunos surdos nas escolas atuais de atuação.
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Nas dificuldades, as mais citadas foram: falta de apoio da família e falta de intérprete. 
Nenhuma das professoras menciona a política educacional na perspectiva inclusiva ou 
qualquer dispositivo legal que garante a inclusão. Tais respostas nos levam a compreender 
que há ainda desconhecimento das professoras acerca da inclusão, o que pode significar 
prejuízos para a efetivação da política nacional em favor de estudantes surdos. 

Sobre o PPP da Escola, os Alunos surdos e o AEE:

Durante as análises, nos preocupamos em saber se a questão da inclusão está 
posta no PPP das EP, como prevê a legislação brasileira, isto é, se a escola possui AEE ou 
outros serviços para os estudantes surdos. Nas respostas, identificamos que, embora o 
PPP seja o principal documento político da escola e todas às escolas envolvidas possuam 
PPP, apenas 01 (uma) das professoras entrevistados tem conhecimento do mesmo, já 
leu pelo menos parte dele. Nesta mesma discussão, buscamos saber das professoras se, 
no PPP das escolas estava prevista alguma ação para inclusão de estudantes surdos. As 
respostas indicaram que as 06 professoras identificam alguma menção sobre a inclusão 
de surdos no PPP da EP. Posterior a estas análises, buscamos identificar se existia 
alguma proposta de educação para alunos surdos sendo desenvolvida na escola, e se 
existia algum projeto específico. Portanto, identificamos que as escolas contam com o 
Atendimento Educacional Especializado/AEE, como sendo uma proposta de inclusão 
para os alunos surdos, desenvolvida nas EP. No tocante a projetos específicos para os 
alunos surdos, duas das professoras citaram como tendo na escola aula de Libras, tanto 
para os alunos surdos quanto para os ouvintes. As demais professoras citam que os 
alunos surdos participam de todos os projetos desenvolvidos na escola. 

Diante disto, indagamos as professoras acerca dos significados da Escola Polo 
em prol da inclusão, e os resultados revelaram uma situação ainda mais séria, pois no 
tocante aos significados dados pelas professoras ao que diferencia uma escola polo das 
demais escolas da rede foi possível ter como resposta que: “é o fato de ter uma estrutura 
diferenciada”, “por ter profissionais capacitados”, “por ter sala de AEE”, ou ainda 
porque a escola possui “grande demanda de alunos com deficiência matriculados”. 

Sobre Educação Bilíngue para surdos.

Por fim, trouxemos em análise a proposta bilíngue para surdos, para tanto, 
buscando saber se as professoras do AEE tinham fluência na Língua Brasileira de Sinais-
LIBRAS, e constatamos que as professoras estão iniciando o aprendizado da LIBRAS, 
e que a comunicação é feita com a mediação dos intérpretes de Libras. Diante disto, 
questionamos se a escola conta com professores surdos no quadro de funcionários, 
e tomamos conhecimento que as seis escolas contam com estes profissionais que 
ministram aula de Libras nas salas regulares. 

No que diz respeito à proposta bilíngue, nos preocupamos em saber se as professoras 
tinham conhecimento sobre bilinguismo para surdos, e qual o conhecimento sobre 
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escola bilíngue, sendo assim, apenas uma das professoras relata ter conhecimento sobre 
bilinguismo para surdos, e que se trata “do aprendizado da Libras como a primeira 
língua e do português como segunda língua”. A respeito de uma escola bilíngue, uma das 
professoras nos relatou que “seria uma escola própria para surdos”, e no tocante a opinião 
das professoras a respeito do modelo de educação bilíngue, apenas duas das professoras 
nos relatou que “seria uma escola onde todos os professores soubessem Libras”, “ Eu 
sou a favor da escola bilíngue e da escola inclusiva, e que os surdos façam sua escolha”. 
Finalizando nosso processo de entrevista, levantamos uma discussão a respeito de como as 
professoras consideravam suas escolas, a luz da proposta bilíngue, e uma das professoras 
nos relatou que a considera sua escola de atuação bilíngue, por  ter o ensino do português 
no AEE, no demais as professoras não consideram suas escolas bilíngues 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Como se sabe, o AEE para surdos, defendido como organização metodológica de 
educação/escolarização assume como um suporte educacional a responsabilidade em 
âmbito nacional de proporcionar o desenvolvimento dos surdos por meio da educação 
escolar, porém, como pudemos perceber, suas propostas são dicotômicas ao que 
se espera das atuais correntes de educação para esta comunidade. Neste sentido, o 
que mais nos preocupa é que os documentos em âmbito nacional, que coloca o AEE 
como um modelo de escolarização bilíngue para surdos, pensa que suas propostas são 
bilíngues, isto é, estando de acordo com as aspirações atuais de escolarização para os 
surdos, quando não são, apenas reproduzem um modelo obsoleto camuflado em novos 
cenários com novas roupagens.

Em nossas pesquisas pudemos constatar que há um grande diferencial prático 
em detrimento teórico de como o AEE para surdos vem sendo organizado nas escolas 
polos de João Pessoa. Por um lado, acredita-se em escola inclusiva do ponto de vista 
da acessibilidade e do discurso, por outro lado à inclusão oferecida por essas escolas é 
superficial e motiva um quadro de exclusão na própria inclusão, pois como pudemos 
perceber, os alunos surdos são matriculados, mas sua aprendizagem não é garantida. 

A maioria das professoras não compreendem a atuação da EP, nem seu papel 
na consolidação de um modelo inclusivo, não sabem a função do AEE para alunos 
surdos segundo a legislação brasileira, nem os serviços previstos na LDB 9.394 (1996), 
e nem na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 
(2007). Parecem crer que a inclusão e o processo de educação para surdos dependem 
apenas da matrícula dos mesmos nas escolas.

Tratando-se de Escolas Polos, ou seja, Escolas de referência para a inclusão de alunos 
surdos e alunos com outros comprometimentos, preocupa-nos o fato de que as professoras 
que trabalham diretamente com estes alunos, não dominem a Libras e nem a legislação a 
respeito da educação de surdos, não conheçam o PPP da escola e assumam que no projeto 
a educação inclusiva não esteja claramente delineada. Nenhuma delas citou a legislação ou 
revelou conhecer a política inclusiva defendida nos documentos oficiais.
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Outro fator que nos preocupa é que mesmo as professoras atuando diretamente 
no processo de atendimento educacional dos alunos surdos, não nos trouxeram 
nenhuma discussão sobre os meios legais que asseguram aos educandos surdos um 
modelo de educação que os propiciem um aprendizado significativo e que contribua 
no seu desenvolvimento enquanto cidadãos de direitos, demostrando então ter pouco 
conhecimento acerca do bilinguismo.

Por fim, concluímos então que as políticas públicas de educação para surdos 
deixam lacunas do ponto de vista legal e prático, isto é, por um lado existem propostas 
de educação para surdos, porém, suas competências não são suficientes para garantir 
a superação das barreiras de comunicação e aprendizagem desses indivíduos; e por 
outro lado temos na escola modelos dicotômicos de educação que denuncia um quadro 
preocupante de como estar se dando a inclusão na escola.

Portanto, acreditamos ser preciso uma reformulação mais direcionada nas 
políticas públicas de educação de surdos, no objetivo de que estas acompanhem as 
aspirações atuais de paradigmas metodológicos educacionais para a comunidade 
surda. E, para além disto, acreditamos que se faz necessário ainda oferecer formação 
inicial e continuada mais eficaz dos profissionais que trabalham com os surdos, pois só 
assim a inclusão que existe por trás dos muros da escola será efetivada com qualidade 
e atenderá as premissas legais que se espera da educação.
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MÃES DE CRIANÇAS SURDAS: UMA ANÁLISE DA CONCEPÇÃO DE 
SURDEZ E A ESCOLHA DA MODALIDADE DA LÍNGUA

Joani de Mélo Muniz91

RESUMO

Este artigo faz parte das produções elaboradas à luz das discussões 
acadêmicas do grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, denominado 
“Inclusão e Alteridade”, coordenado pela professora e estudiosa sobre 
surdez Ana Dorziat Barbosa de Mélo. Consiste numa análise da concepção 
de surdez de mães ouvintes com filhos surdos relacionando-as com a 
modalidade da língua utilizada pela mãe e a criança. Pautamo-nos na 
informação trazida Godfeld (1997) destacando que entre as crianças surdas, 
90% têm pais ouvintes, e ainda geralmente são as mães que conhecem 
a Libras e se comunicam melhor com seus filhos (OLIVEIRA, 2004). 
Entrevistamos dez mães (ouvintes) de crianças surdas matriculadas em 
uma escola municipal de João Pessoa. Procedeu-se à análise de conteúdo 
das categorias “concepção de surdez” e “escolha da modalidade da língua”, 
tentando estabelecer um paralelo entre ambas. Na análise evidenciamos 
que a maioria das mães não possui um entendimento claro quanto à 
concepção de surdez, mas foi possível perceber a transformação de uma 
percepção clínica-terapêutica para uma percepção social-antropológica. 
Quanto a modalidade da língua todas as mães disseram fazer uso da Libras 
e da oralidade, nos dando a ideia da corrente filosófica da comunicação 
total, mas ao mesmo tempo reforçando o uso da oralidade, na busca da 
padronização ao que é tido como normal. Com isto concluímos com o 
pensamento de que é preciso fazer uso da alteridade, pois esta nos levará 
a uma reflexão quanto à concepção de surdez que acreditamos,assim como 
nos ajudará a compreender como nos relacionamos com a pessoa surda.

Palavras-Chave: Mães de surdos. Concepção de surdez. Surdez e 
modalidade linguística.

INTRODUÇÃO

São muitos os estudos sobre surdez, mas, ainda são poucos os achados científicos 
que abordem de forma mais concisa a relação familiar entre surdos e ouvintes, sendo 
estes quase sempre embasados em discursos clínico-terapêuticos, tratando a surdez 
como uma deficiência que precisa ser corrigida. Neste sentido, o estudo proposto 
pretende apresentar algumas considerações sobre como mães de surdos concebem a 
surdez e escolhem a modalidade lingüística para a comunicação com seus filhos e filhas.
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 A surdez aqui é entendida como de acordo com Sacks que define a surdez da 
seguinte forma:

A surdez [...] é mais do que um diagnóstico médico; é um fenômeno 
cultural, em que padrões sociais, emocionais, linguísticos e 
intelectuais, assim como seus problemas, estão inextricavelmente 
ligados. (SACKS, 1998, p.76)

Segundo Godfeld (1997) mais de 90% dos surdos tem família ouvinte, e a 
ausência de experiência com perda de audição faz com que esses pais enfrentem vários 
obstáculos em relação ao desenvolvimento dessa criança, sendo um deles a dificuldade 
de comunicação. Os pais são fortemente influenciados pela informação recebida, 
especialmente no período que se segue ao diagnóstico da perda de audição.

Nas famílias com crianças surdas, inúmeras são as tentativas de comunicação, 
por meio da língua oral, nem sempre existindo disponibilidade para o aprendizado e 
ensino da Língua de Sinais. Quando esse processo ocorre, não é por todos os membros 
da família, geralmente são as mães que conhecem a LIBRAS e se comunicam melhor 
com seus filhos (OLIVEIRA etall., 2004).

Nessa perspectiva, Knobel (1992), ao refletir sobre a família, observa que a 
mesma, ao interagir com os filhos, ajudará a formar a personalidade, determinando aí 
suas características sociais. A família não atua só no amparo emocional, físico e social, 
mas, principalmente tem a responsabilidade de escolha sobre o que proporcionará 
melhor qualidade de vida para a criança.

Cada família percebe os filhos sob uma perspectiva, no caso de famílias com 
crianças surdas consideramos que é preciso entender como estas famílias, ou pelo 
menos o parente mais próximo a criança - neste caso especificamente a mãe - representa 
seu filho ou filha, se no sentido clínico-terapêutico, pautado no discurso médico, 
ou no sentido social-antropológico, compreendendo a criança sob a ótica das suas 
especificidades e potencialidades. A partir desta percepçãoé que podemos começar a 
buscar caminhos que nos ajudem a problematizar como as mães concebem a surdez e 
escolhem a modalidade da língua para as interações com a criança surda.

Diante do exposto, este trabalho objetiva: Identificar como algumas mães de 
crianças surdas concebem a surdez e partindo desta concepção analisar como escolhem 
a modalidade linguística para estabelecer a comunicação com a criança, sendo esta 
análise feita à luz de autores que discutem temáticas familiares e estudos surdos.

METODOLOGIA

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, na medida em que visa 
identificar as concepções que as mães constroem da criança surda e analisar como se 
dá o processo de escolha da modalidade da língua a ser utilizada por estas crianças.

 Para a realização deste estudo, foram entrevistadas dez mães de crianças 
surdas matriculadas numa escola de ensino fundamental da rede municipal de ensino 
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da cidade de João Pessoa - PB. A escola atende a uma grande demanda de surdos, 
haja vista o fato de até o ano de 2012 era considerada pela secretária de educação do 
município, escola pólo de inclusão de surdos.

Todas as entrevistadas são ouvintes, com faixa etária entre vinte e dois e quarenta e 
um anos de idade. Quanto à formação, uma é graduada em pedagogia, cinco cursaram ou 
estão cursando o Ensino Médio e quatro estão no Ensino fundamental ou concluíram esta 
fase do ensino. No que se refere ao estado civil, seis se declararam mãe solteira e quatro são 
casadas ou mantém união estável. Todas as entrevistadas têm mais de um filho.

As crianças referenciadas aqui possuem faixa etária entre seis e dez anos de 
idade, são oriundas de famílias de baixa renda, cuja renda familiar mensal varia entre 
um e três salários mínimos.

PROCEDIMENTOS

No que se refere aos procedimentos, à escola na qual as crianças surdas estão 
matriculadas foi à via de acesso até as mães. Diante disto, elaboramos um roteiro 
de entrevista semi estruturado e de cunho qualitativo, que se edificaram a partir 
da interação entre pesquisadora, entrevistadas e as informações obtidas durante o 
processo. Fizemos uso de um gravador de voz, a fim de abstrair todas as informações 
de forma significativa e eficaz. As entrevistas foram feitas por meio de duas idas às 
residências das mães.

Após as entrevistas realizadas, estas foram transcritas e categorizadas, visando 
alcançar os objetivos traçados e apresentar uma análise coerente no que tange aos 
estudos sobre surdez e família.

 
ANÁLISE DOS DADOS

As entrevistas foram analisadas a luz das discussões feitas pelo do grupo de 
pesquisa cadastrado no CNPq intitulado “Inclusão e Alteridade”, que no corrente ano 
tem direcionado suas pesquisas a fim de embasar e justificar a criação de uma Unidade 
de Educação Infantil para Surdos – UEIS no município de João Pessoa, este grupo 
coordenado pela professora e autora de estudos sobre surdez Ana Dorziat Barbosa de 
Mélo, da Universidade Federal da Paraíba- UFPB.

Quanto à análise dos dados, este estudo foi respaldado na analise de conteúdo:

A análise de conteúdo visa verificar hipóteses e ou descobrir o que está 
por trás de cada conteúdo manifesto. (MINAYO, 2010).

As categorias empreendidas foram concepção de surdez e escolha da modalidade 
da língua. Procedeu-se à análise dos dados de cada mãe em cada categoria, para depois 
agrupar os dados das dez mães nas categorias, estabelecendo as relações entre elas. As 
mães são tratadas como M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 e M10.
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ANÁLISE E RESULTADOS

Antes de iniciarmos qualquer discussão esclarecemos que as correntes filosóficas 
educacionais (oralismo, comunicação total e bilinguismo) a cerca da surdez, serão 
tratadas dentro das sessões de analises de maneira indireta implícita, o que não implica 
na impossiblilidade de evidenciá-las em determinados momentos.

Nas definições das correntes filosóficas educacionais, faremos uso das afirmativas 
elaboradas por Damázio, que entende o ralismo como:

A capacitação da pessoa com surdez para que possa utilizar a língua 
da comunidade ouvinte na modalidade oral, como única possibilidade 
lingüística, de modo que seja possível o uso da voz e da leitura labial, 
tanto na vida social, como na escola. (DAMÁZIO, 2007, p.19)

Com relação a corrente filosófica denominada comunicação total é compreendida 
como:

Considera as características da pessoa com surdez utilizando todo e 
qualquer recurso possível para a comunicação, a fim de potencializar 
as interações sociais, considerando as áreas cognitivas, linguísticas e 
afetivas dos alunos (DAMÁZIO 2007, p.19). 

Ainda sobre as correntes filosóficas Damázio destaca que a filosofia Bilíngue 
consiste em que o aprendizado das crianças surdas deve acontecer prioritariamente 
através da Língua de Sinais, tornando-se, assim, a língua majoritária do seu país sua 
segunda língua.

A partir desse princípio, o surdo adquire independência nos dois tipos de cultura, 
surda e ouvinte, o que torna possível seu desenvolvimento linguístico e cognitivo.

Cabe também ressaltar que nas discussões abordadas dentro das categorias 
buscamos observar se as mães têm conhecimento da legalidade da Libras como língua, 
que é regulamentada através do decreto Decreto n° 5.626 de 22/12/2005 (BRASIL, 
2002), haja vista que este reconhecimento fortalece o uso da Libras, fortalecendo 
tembém a cultura e identidade surda.

CONCEPÇÃO DE SURDEZ 

A intenção é possibilitar ao leitor uma articulação da concepção de surdez 
e da pessoa surda. Vale ressaltar que não podemos afirmar que as mães tenham 
conhecimento sobre as diferentes concepções atribuídas a surdez, de forma que estas 
foram depreendidas por meio das entrevistas, tendo assim a modelação de idéias que 
identificamos como concepção clínico-terapêutica ou sócio-antropológica.

Analisando sobre como as mães pensam a surdez, as mães (M1, M2, M5, M7, M8 
e M10), revelam considerar a surdez uma deficiência.
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“Vejo a deficiência da surdez como algo que impede o meu filho de 
se desenvolver melhor, de avançar nos estudos... acredito que a 
cirurgia pra colocar o aparelho pode ajudar o meu filho” (M5).

Nesta afirmativa a M5 concorda com a concepção clínico-terapêutica da surdez, 
na medida em que atribui ao uso do aparelho uma possível melhoria no processo de 
aprendizagem do filho.

A entrevistada M8 aponta de maneira clara considerar a filha surda como alguém 
que foge dos padrões da normalidade, como observamos em sua fala:

“Eu acho a... muito esperta, ela é bastante atenta e gosta de brincar, 
se você não souber que é surda, vê ela como uma criança normal, que 
não tem nenhum problema” (M8).

Quando M8 aponta a filha como uma criança aparentemente normal ela não só 
concorda com a concepção clínica, mas também afirma algo já posto por Dorziat (apud 
SKLIAR, 2009) quando diz que “a forma normativa está enraizada no pensar agir das 
pessoas”, descobrindo um pré-conceito enraizado que geralmente é escondido por meio 
de discursos que buscam padronizar ou desconsideram as peculiaridades dos sujeitos.

 
“Ele tem várias dificuldades, é como se ele não estivesse aqui, falta 
algo, não sei direito o que é, mas eu acredito que se eu tivesse 
condições de investir no tratamento dele ele escutaria, sei que ele 
escutaria, porque tem muita gente que coloca o aparelho e fica bom, 
escuta direito” (M1).

O que destacamos na fala de M1 é que evitando o termo deficiência ela não 
descarta a idéia de uma correção, de uma cura, que é atribuída à intervenção médica. 
Esse discurso conversa com as considerações trazidas por Contini(et al., 2002),  no livro 
Adolescência e psicologia – concepções, práticas e reflexões críticas quando coloca 
que “o melhor enfrentamento das limitações da deficiência do filho está intimamente 
ligado às possibilidades econômicas da família”, vale salientar que esta afirmativa 
caminha no sentido das discussões clínicas.

As mães (M2, M7 e M10) coadunam com este pensamento, embora de uma 
maneira menos explicita, o que parece revelar um preconceito embutido em torno da 
surdez, estigmatizando a criança surda sempre como alguém que precisa de correções 
para ser vista como normal. Destacamos destas mães frases como:

“Sonho com um futuro melhor, que ele possa escutar...” (M2).

“Acho que com um tratamento de verdade ela melhoraria, acho até 
que ela escutaria com um aparelho” (M7).

“Sei que ela não tem problemas, mas queria que tivesse um 
tratamento, só pra saber se ela pode escutar” (M10).
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As falas destacadas aqui não se referem simplesmente a pensamentos, revelam 
concepções sobre a pessoa surda que perpassam e perduram ao longo do tempo, 
concepções estas que influenciam comportamentos e formas de compreender o sujeito.

As entrevistadas M3, M4, M6 e M9 demonstraram através de suas falas que a 
transformação quanto à concepção de surdez está num processo de transição, saindo 
do modelo clínico-terapêutico e indo para o modelo social-antropológico.

“Hoje, quando vejo ele na escola, sei que é tão capaz quanto qualquer 
outra criança, mas no início não era assim, as pessoas falavam 
muita coisa, como se ele tivesse uma doença que paralisava tudo, 
entende?” (M4).

A construção de cada sujeito sobre um objeto depende do lugar que este ocupa no 
tempo e no espaço e das articulações com a construção de outros sujeitos, que ocupam 
também posições particulares no espaço e no tempo (JOVCHELOVITCH, 1998). 
Embasados nisto, podemos dizer que os discursos sobre o outro, o diferente, terminam 
dominando a maior parte das pessoas, que os reproduzem sem reflexão, isso remete 
ao que é exposto por M4 quando diz que as pessoas falavam muitas coisas sobre o 
filho surdo, como se ele tivesse uma doença. O discurso que M4 ouvia determinava a 
maneira como ela percebia a criança, mas quando o filho passou a fazer parte de um 
lugar (escola) que lhe dava oportunidades de comunicação por meio do contato com 
sua língua natural, que lhe colocava em situação de igualdade com relação às crianças 
ouvintes e ainda onde provavelmente os discursos das pessoas da comunidade escolar 
a colocavam na condição de capaz, fizeram com que a percepção de M4 mudasse.

“Sei que mesmo ele não escutando ele pode fazer qualquer coisa, 
porque não é porque o som não entra no ouvido que ele não entende,se 
todo mundo soubesse que basta só à gente saber mostrar, explicar as 
coisas com calma que ele ‘pega’ tudo, seria tudo mais fácil” (M3).

“...todo mundo deveria saber que ele só não escuta, mas é capaz de 
fazer qualquer coisa, é inteligente... eu sei que a falta de audição não 
é um problema, mas as pessoas não vê assim” (M9).

O que se torna mais latente nas falas de M3 e M9 se refere principalmente à 
preocupação que ambas as mães demonstram em como as demais pessoas enxergam 
seus filhos ou como se relacionam com eles. Quando usam termos como “se todo 
mundo soubesse” ou “todo mundo deveria saber” elas apontam que muitas pessoas 
do convívio destas crianças ainda não percebem suas potencialidades e por isso não se 
relacionam melhor com elas.

Dentre as mães entrevistada M6 foi a que mais se aproximou de uma percepção 
social-antropológica, vejamos uma fala desta mãe:
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“Assim que descobrimos que ela é surda foi aquele choque, mas 
aí eu logo procurei saber... entendi que não há nenhum bloqueio 
intelectual, não tem nada pra ser concertado nela, que o que deixa 
ela diferente das outras crianças é ela não escutar, mas que com o 
uso da Libras é tudo igual, aprende igual, brinca igual... só precisa 
de disposição das pessoas pra aprender Libras” (M6).

Essa mãe demonstrou ser bastante esclarecida quanto à surdez. Quando ela diz 
“... o que deixa ela diferente das outras crianças é ela não escutar, mas que com o 
uso da Libras é tudo igual...”, ela concorda com a explicação de Harlan Lane (1992) 
que fala que o paternalismo dos ouvinte começa com uma percepção deformada, na 
medida em que sobrepõe a sua imagem de uma mundo conhecido dos ouvintes a um 
mundo que é desconhecido, o dos surdos, dessa forma os ouvintes encaram sua tarefa 
como de civilizar, desenvolver os surdos para que vivam em sociedade, sendo assim o 
paternalismo dos ouvintes não consegue perceber a estrutura e os valores dos surdos 
desprezando ou descartando sua língua.

MODALIDADE DA LÍNGUA

Quando questionadas qual a modalidade da língua achavam mais adequada 
para se comunicarem com as crianças surdas, todas as mães disseram, implícita ou 
explicitamente, acreditar que o melhor seria utilizar tanto os sinais quanto a fala, 
dando idéia de uma modelo que se aproxima da corrente filosófica e educacional da 
comunicação total.

“O uso dos sinais é importante, mas eu vejo que a fala ajuda muito... 
facilita pra gente entender o que ele quer” (M1).

“Olha, é muito difícil escolher entre uma forma ou outra, dizer qual 
é a melhor, é que as duas têm vantagens... acho que o surdo aprende 
mais quando sabe falar e ‘fazer’ Libras” (M2).

“Sinceramente, acho a Libras, mas não vejo problemas se aprender 
a falar também” (M3).

“Eu acho que falar é importante, mas não posso descartar a língua 
da minha filha, hoje eu sei que a Libras é a língua dela, por isso ela é 
tão importante quanto falar” (M4).

“Sefalasse, eu com certeza utilizaria só a fala, mas como ele não fala 
a Libras é a que dá pra se comunicar, então eu uso as duas”(M5).

“Por mim eu utilizaria só a Libras, porque é a língua dela, é como ela 
entende tudo, mas infelizmente não alcanço esse modelo ideal, então 
faço de tudo pra ela entender, eu falo, eu sinalizo, se preciso pego 
figuras e vou tentando” (M6).
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“Tanto falar, quanto sinalizar é bom na comunicação, eu mesma pra 
falar com ela utilizo as duas” (M7).

“Fazer sinais, falar, tudo vale, o que não posso é deixar ela sem 
entender” (M8).

“Como ele fala e sinaliza muito bem, vejo que saber os dois é bom, 
pois consegue resolver as coisas sem ajuda de outra pessoa” (M9).

“Fazer os sinais é o ideal, mas eu falo também porque sei que ela já ta 
acostumada e entende” (M10).

As falas das mães nos leva a entender que elas compreendem que a Libras é a 
língua natural da pessoa surda, dando margem a afirmativa de que têm conhecimento 
da legalidade da língua, mas como não a dominam acabam fazendo uso da oralidade 
e em alguns casos recorrem a recursos como o uso de imagens que auxiliem na 
compreensão dos seus enunciados.

De acordo com Dorziat (apud SKLIAR, 2009) a forma de ser, de pensar e de 
agir dos indivíduos tem estreita relação com as exigências da sociedade e como esta 
sociedade organiza-se em torno dos seus cidadãos. Neste sentido, a escolha das mães, 
quanto à modalidade da língua que utilizarão para a comunicação com suas crianças 
surdas relaciona-se diretamente com as cobranças das pessoas que vivem nos enlaces 
da relação mãe ouvinte filho surdo, não que isto justifique por si só estas escolhas, 
mas nos ajuda a entender a razão de tais, haja vista que a sociedade cobra, mesmo que 
veladamente, que o surdo seja oralizado.

UM BREVE PARALELO ENTRE A CONCEPÇÃO DE SURDEZ E A  
MODALIDADE DA LÍNGUA

O que fica evidente é que as mães criam expectativas dos seus filhos baseadas 
em modelos considerados ideais, modelos ouvintes, sendo assim desejam que eles 
se enquadrem nos padrões da normalidade, entendidas por elas como criança ideal 
a criança ouvinte, que se comunica por meio da fala oralizada. Nesta tentativa de 
enquadramento na normalidade as mães consideram “valer tudo” pra que a comunicação 
seja estabelecida.

Quando as crianças passam a fazer parte de ambientes onde o uso da Libras 
acontece, que no caso analisado este ambiente se configura na escola, as mães vivenciam 
uma mudança quanto ao que era considerado normal ou não, como bem coloca Jim 
Kyle (apud SKLIAR, 2009) ao dizer que isso leva há um estágio de dissonância, os pais 
descobrem que a criança é “normal” no ambiente da língua de sinais.

A fala da criança é sempre tão almejada pela mãe por acreditarem que por meio 
da oralidade o filho ou filha poderá ser integrado no mundo ouvinte, participando assim 
do modelo ideal. Esta afirmativa remete-nos à Skliar (1997), quando fala que a “cura” 
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está relacionada ao aprendizado da língua oral, subentendendo que quanto melhor 
desenvolver a fala, mais eficaz terá sido o processo de reabilitação da criança surda.

Em contrapartida as mães entendem que a Libras melhora na compreensão e 
nas relações entre os iguais, demonstrando entendimento da importância da língua de 
sinais para o desenvolvimento da criança surda. Então nos resta a pergunta: Por que 
mesmo com o entendimento de que a Libras é o meio mais eficaz para comunicação 
com o surdo, ainda há tanta resistência em usá-la?

Não pretendemos aqui fechar uma resposta, o fato é que com este estudo 
percebemos que a resistência quanto ao uso dos sinais tem relação direta com a falta de 
uma clara concepção da surdez que possibilitem as mães perceber suas crianças surdas 
como pessoas de potencialidades. Para tanto é necessário que haja uma mudança não 
só de pensamento, mas de discursos e práticas sobre e com a pessoa surda. Observamos 
que há um enraizamento de estereótipos preconceituosos que colocam a pessoa surda 
no lugar do incapaz, do desviante, daquele que foge do ideal e estes discursos são a todo 
o tempo introduzido nas famílias, levando-as a acreditar em sua veracidade.

Os pensamentos dispostos pelas mães possibilita entendermos porquê a Libras 
ainda é discriminada, haja vista que esta é uma língua de minorias cujo o uso só é 
feito, ou pelo menos pensado, quando nos deparamos com um surdo no nosso convívio 
cotidiano.

Dorziart (apud Skliar, 2009) coloca que não basta somente usar a lingua como 
instrumento de comunicação, mas é preciso torná-la símbolo de uma cultura, nem 
pior, nem melhor, apenas diferente. Percebemos que a tendência nas interações entre 
ouvintes e surdos é que mesmo com o uso da língua de sinais, a cultura ouvinte e 
a forma de pensar ouvinte são sempre colocadas no centro destas interações o que 
evidência ainda mais a concepção de normalização, descaracterizando a cultura surda 
nas suas formas mais peculiares de ser surdo.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES LONGE DE SEREM FINAIS

Refletir como as mães percebem seus filhos e filhas surdas, bem como essa 
percepção influência ou não na escolha da modalidade da língua trouxe elementos 
que podem nos levar a reflexão do porque de algumas práticas familiar e mais 
abrangente algumas práticas sociais, que tendem a inferiorizar a pessoa surda. Não é 
nossa intenção culpabilizar uma ou outra categoria ou pessoa, visamos aqui apontar 
situações cotidianas que revelam realidades que precisam ser transformadas, ou pelo 
menos melhoradas.

É fato que na busca por caminhos que favoreçam o desenvolvimento da criança 
surda as mães tendem a experimentar e estabelecer diversas formas de comunicação, 
priorizando a oralidade, pois esta é a sua forma linguística de referenciar o mundo. 
A língua de sinais só passa a ser compreendida como língua natural da pessoa surda, 
e então a forma mais adequada de estabelecer a comunicação com e entre os surdos, 



276

após a entrada da criança em espaços onde se faz uso dessa modalidade linguística, 
sendo aqui este espaço a escola.

Entendemos que em famílias de ouvintes, que nunca teve contato com a língua de 
sinais, receber uma criança surda gera certo estranhamento, e mais que isso, implica 
na desconstrução de velhos conceitos e práticas. É preciso entender que a criança surda 
precisa ser assistida considerando suas potencialidades e não inferiorizando-as, e isso 
requer mais que aprender língua de sinais, mas de fato aprende-la e usá-la é um passo 
de significativa importância.

Concluímos ressaltando que é importante que não só as mães, mas a família, 
os profissionais da saúde, da educação, a sociedade como um todo, reflitam sobre a 
concepção de surdez que acreditamos e como esta concepção influência na nossa forma 
de nos relacionar com estas pessoas. Precisamos fazer uso da alteridade.
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RESUMO 

A política educacional brasileira prevê que a escolarização dos alunos 
público-alvo da Educação Especial seja feita em classes comuns das escolas 
regulares. Essa política prevê ainda o atendimento educacional especializado 
a ser realizado prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais. 
Entretanto, as diretrizes sobre como deve ser o atendimento educacional 
especializado ainda não são claras, principalmente no caso de alunos 
com deficiência intelectual. O presente estudo tem como objetivo analisar 
as possibilidades de construção colaborativa coletiva de uma proposta 
de atendimento educacional especializado para alunos com deficiência 
intelectual por professores de Educação Especial em rede social virtual, e 
para isso, o estudo será conduzido em duas fases: a) descrição e análise 
das práticas de ensino no atendimento educacional especializado para 
alunos com deficiência intelectual; e b) análise das possibilidades de 
desenvolvimento profissional de professores de atendimento educacional 
especializado de alunos com deficiência intelectual pela participação e 
intercâmbios em rede social virtual. Para esta oportunidade, o foco será 
descrever algumas ideias e desafios que perpassaram a construção da rede 
social virtual na plataforma on-line Ning, rede esta que será utilizada para 
coleta de dados e que para sua construção foi primordial que se levasse 
em consideração a adequação aos objetivos da presente pesquisa. Espera-
se que o estudo traga contribuições sobre possíveis diretrizes para o AEE 
de alunos com DI e sobre as possibilidades e estratégias de formação de 
professores especializados através de redes sociais que propiciem ambientes 
de construção coletiva e colaborativa de conhecimento.

Palavras chaves: Atendimento educacional especializado. Formação de 
professores especializados. Rede social virtual.
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INTRODUÇÃO

Crianças que vivem em áreas de desvantagem social e econômica são também 
aquelas que são menos capazes academicamente (MITTLER, 2003). Sabe-se que em 
vários países, a política educacional e social tem trazido em seu bojo a inclusão em 
destaque. Voltando ao campo educacional, para que a inclusão ocorra, é necessário 
haver reformas que vão ao encontro da reestruturação das escolas como um todo para 
garantir acesso e participação de todas as crianças em todas as oportunidades que uma 
escola possa oferecer e assim eliminar a segregação.

Kassar et al. (2007, p. 21) aponta que “desde os anos 90, o Governo Federal 
tem implantado e/ou fomentado um conjunto de ações nas várias áreas dos serviços 
públicos, como parte do que tem sido denominado política de inclusão social”, o que 
inclui, também, esforço para democratização do espaço escolar. Com isso, temos 
acompanhando ao longo das últimas décadas alterações de âmbito educacional com 
vistas a universalização do acesso à escola, obrigatoriedade do ensino e a passagem de 
uma escola considerada excludente para outra que se pretende inclusiva. 

Assim, diferentemente de outros tempos, atualmente, a Educação Especial, 
é considerada como parte integrante da Educação Básica. Nesse contexto, foi 
promulgada em 2009 a Resolução nº 04, que instituiu as “Diretrizes Operacionais para 
o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 
Especial” do Ministério da Educação (MEC). A respeito do atendimento educacional 
especializado (AEE) o art. 5º desta resolução aponta que:

[...] os sistemas de ensino devem matricular os alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação95 nas classes comuns do ensino regular e no 
Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de 
recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional 
Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos (BRASIL, 2009a, p. 
01).

Nessa perspectiva, entende-se a educação inclusiva como um processo que inclui 
todas as pessoas, independentemente, de suas diferenças, na rede comum de ensino, 
em todos os níveis e modalidades, inclusive, os alunos considerados público-alvo da 
Educação Especial. Para tanto, são necessárias mudanças na estrutura do ensino, 
tornando a escola um espaço democrático de modo a garantir, a todos os alunos, sua 

95 No decorrer da história, as pessoas que possuem alguma característica peculiar em seu desenvolvimento 
associada a uma limitação (física, cognitiva ou sensorial) têm recebido diferentes denominações. 
Neste texto, usaremos as diferentes denominações de acordo com a época estudada. Nos dias de 
hoje, no campo da educação, segundo as normas oficiais, essas pessoas são consideradas o público-
alvo da Educação Especial que é oficialmente composto por pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, as quais, no processo de escolarização, 
demandam intervenções pedagógicas diferenciadas ou específicas, bem como a alocação de materiais 
e equipamentos para além dos disponíveis ou previstos para todos.
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permanência e apropriação do conhecimento. Bueno (2008, p. 49) define inclusão 
escolar como sendo uma “proposição política em ação, de incorporação de alunos 
que tradicionalmente têm sido excluídos da escola, enquanto que educação inclusiva 
refere-se a um objeto político a ser alcançado”.

O conceito de atendimento educacional especializado vem aos poucos sendo 
construído.  A legislação mais recente publicada acerca desta temática é o Decreto nº 
7.611, de 17 de novembro de 2011, que considera o AEE como:

[...] conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 
organizados institucional e continuamente, prestado das seguintes 
formas: I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e 
limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos 
multifuncionais; ou II - suplementar à formação de estudantes com 
altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 2011, p. 02).

O referido decreto, em seu artigo 4º indica mais claramente quem é considerado 
o público-alvo do AEE: 

I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial.
II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles 
que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 
comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 
alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de 
Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos 
invasivos sem outra especificação.
III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as 
áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 
liderança, psicomotora, artes e criatividade (BRASIL, 2011, p. 01).

Desta forma, percebe-se que a inclusão escolar requer procedimentos didáticos 
específicos para o desenvolvimento da atividade docente de sucesso. Verifica-se que 
mudanças ocorreram dentro da escola, porém, em relação à formação de professores 
faltam planos de estudos mais específicos que visem à articulação entre metodologia e 
didática, e o ensino na classe comum e o AEE, pois os que existem são insuficientes para 
um trabalho pedagógico que objetiva o desenvolvimento da potencialidade máxima de 
todos os alunos. Desta forma, criar oportunidades para que professores possam em 
conjunto refletir e discutir sobre sua prática é primordial para que avancem em direção 
ao sucesso da inclusão escolar. 

Se considerarmos então o professor responsável pelo AEE realizado nas salas 
de recursos multifuncionais (SRM) esse quadro se torna ainda mais crítico visto que 
suas funções são extensas. Diante do exposto, percebe-se que ser professor atuante nas 
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SRM pode ser um desafio para estes profissionais visto a dificuldade de ter de lidar com 
os diversos tipos de alunos do público-alvo da Educação Especial, pois essa forma de se 
configurar o atendimento requer dos professores variadas competências e habilidades 
que dificilmente será encontrada em um só profissional. 

Como mencionado, o professor da SRM lida diretamente com diversos tipos de 
alunos. Entretanto, as estatísticas oficiais indicam que o maior contingente de alunos 
da Educação Especial matriculados em redes estaduais e municipais são classificados 
na condição de deficiência intelectual (BRASIL/INEP, 2009b) o que motivou a opção 
por tomar este tipo de alunado como foco na presente investigação. 

Além disso, em se tratando da educação das pessoas com deficiência intelectual, 
como apontam Moreti e Corrêa (2009, p. 01), trata-se de tema que tem “uma demanda 
constante de estudo, amplamente debatido em dissertações, teses, seminários, reuniões 
pedagógicas e cada vez mais, exige o aprofundamento sobre os processos pedagógicos 
que tratam da escolarização dessa população”. Apesar do volume de estudos sobre 
a deficiência intelectual uma pergunta que se ouve no cotidiano das escolas comuns 
tem sido: o que fazer no atendimento educacional especializado com os alunos com 
deficiência intelectual?

Por outro lado, mudanças em ritmo acelerado têm ocorrido no que diz respeito às 
transformações tecnológicas, o que requer adaptações no modo de viver das pessoas, 
pois essas transformações modificam hábitos e culturas. Nessa perspectiva, as escolas 
não têm conseguido acompanhar essas mudanças, porém, é fundamental que se dê 
devida atenção aos conhecimentos decorrentes desses processos. Com o avanço das 
inovações tecnológicas tornou-se importante para os professores aprender/reaprender 
novos hábitos relacionados a comunicar-se e a integrar-se ao meio tecnológico.

Assim, acaba recaindo sobre a escola e, consequentemente, sobre o professor, 
exigências que os levam a buscar respostas para se ajustarem as transformações, ou 
seja, aos novos tempos e as novas demandas decorrentes destes. Para Dal-Forno e 
Reali (2009): 

A escola precisa acompanhar essas transformações para continuar 
“vivendo” e desempenhando suas funções com qualidade. Observamos 
que toda vez que há questionamentos sobre a qualidade do ensino 
nas escolas há também, como consequência, um direcionamento 
dessas exigências para os professores, que vem acompanhado de um 
sentimento de desconfiança por parte destes em relação à qualidade 
da sua formação [...] (DAL-FORNO; REALI, 2009, p. 77).

Miranda (2009, p. 114) alerta para o fato de que, com a modernidade e o avanço 
das tecnologias, “tempo e espaço não mais coincidem, permitindo que as relações 
sociais entre os indivíduos se estabeleçam sem a necessidade de acontecerem em 
um mesmo local”, desta forma, pessoas em diferentes locais interagem por meio de 
conexões em distintos pontos. 

Este fenômeno é definido por Giddens (1991) como processo de 
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desencaixe e ocorre tanto nos espaços reais quanto no ciberespaço, também 
chamado de rede, definido por Lévy como sendo um novo meio de comunicação 
que surge da interconexão mundial dos computadores. “O termo especifica não 
apenas a infra-estrutura material de comunicação digital, mas também o universo 
oceânico de informações que ele abriga, assim como os seres humanos que 
navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p. 19). 

Carvalho (2009) afirma que: 

As redes sociais se movimentam em diferentes direções e se articulam 
e usufruem de forma positiva do que oferecem os sistemas de 
informação. Na realidade brasileira interessam, prioritariamente, 
o fortalecimento significativo da pesquisa, do ensino-aprendizagem 
e de iniciativas voltadas para a cidadania e, sendo assim, as redes 
sociais podem contribuir para o crescimento do País (CARVALHO, 
2009, p. 146).

Desta forma, as redes sociais envolvendo seres humanos têm em seu fim a 
intenção de promover a integração de pessoas, de modo participativo e democrático, 
com a finalidade de contribuir nas articulações de políticas e implantações de projetos 
(Carvalho, 2009).

Diante do exposto questiona-se: seria a internet um meio possível e vantajoso 
para realização de trocas entre os profissionais atuantes nas salas de recursos 
multifuncionais? 

Visando responder as questões propostas por este estudo, o objetivo geral da 
pesquisa consiste em analisar as possibilidades de construção colaborativa coletiva de 
uma proposta de atendimento educacional especializado para alunos com deficiência 
intelectual por professores de Educação Especial em rede social virtual. 

Pela via do contato/contágio a intenção é criar novas/outras possibilidades para 
os professores do AEE, bem como promover interações e colaborações entre estes 
profissionais que atuam junto aos alunos com deficiência intelectual, fomentando um 
atendimento de qualidade para esses alunos.

 
PERCURSO METODOLÓGICO 

Na busca por conhecer o trabalho realizado por professores que atendam alunos 
com deficiência intelectual nas SRM, este estudo será de cunho qualitativo desenvolvido 
com base na pesquisa-ação. A intenção é voltar-se para as atividades realizadas nestas 
salas, propiciando a interação daqueles que lidam diretamente com as questões trazidas 
por esses alunos para o cotidiano escolar.

Concorda-se com Jesus (2005, p. 209), quando afirma que hoje a pesquisa-ação é 
uma metodologia que mostra e vem criando “[...] condições para construir/implementar 
conhecimento sobre alternativas educacionais que” [possam] “ser facilitadoras dos 
processos de inclusão escolar de alunos com necessidades educativas especiais”. 
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Atualmente a escola apresenta-se como um ambiente complexo no sentido de 
pensar possibilidades que de fato levem a uma efetiva inclusão e, de que, esse espaço-
tempo seja, também, um ambiente de construção/reflexão de saberes. Esse quadro se 
agrava ainda mais quando nos voltamos para escolarização de pessoas com deficiência 
intelectual. Sendo assim, é necessário desenvolver trabalhos com profissionais da 
educação que possibilite a compreensão e, a partir disso, a reflexão sobre suas ações, 
para serem também capazes de transformar a prática, tanto no âmbito das salas de 
recursos multifuncionais como nas unidades escolares.

Local

A presente pesquisa será desenvolvida através de rede social virtual na plataforma 
on-line Ning (https://www.ning.com/pt-br/). 

Participantes

Para constituir o grupo de participantes do estudo, serão selecionados 10 
professores de Educação Especial atuantes em SRM, especificamente os que atuam com 
alunos com deficiência intelectual, de 10 municípios de diferentes estados brasileiros. 
Os 10 participantes, um de cada estado, serão convidados a participarem a fim de que 
estes interajam entre si por meio da rede social virtual Ning para que se verifique se 
esta possibilidade é possível e vantajosa.

Coleta e análise dos dados

Para a construção do ambiente virtual serão adotadas ferramentas que 
possibilitem a reflexão dos professores sobre a própria prática, levando em consideração 
as características da aprendizagem de seus alunos e seus respectivos contextos de 
atuação profissional.

O estudo será conduzido em duas fases: a) descrição e análise das práticas de 
ensino no AEE para alunos com DI, e b) análise das possibilidades de desenvolvimento 
profissional de professores de AEE de alunos com DI pela participação e intercâmbios 
em rede social virtual.

Os dados serão analisados de forma qualitativa e organizados de modo a 
apresentar os seguintes aspectos:

a) Descrição e análise das ações pedagógicas realizadas pelos professores atuantes 
nas SRM junto aos alunos com deficiência intelectual;

b) Descrição e análise das possibilidades de colaboração entre os professores do 
AEE via rede social virtual.

c) Descrição e análise do intercâmbio e colaboração entre professores na resolução 
de problemas de ensino;

d) Descrição e análise das diretrizes para o AEE de alunos com DI propostos 
pelos professores no ambiente virtual.
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CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL

Para a presente pesquisa um dos grandes desafios é a escolha tecnológica da 
plataforma de rede, um espaço virtual que seja adequado aos objetivos da pesquisa e, ao 
mesmo tempo, que favoreça à interação livre entre os participantes, seja o participante 
da pesquisa (professor convidado) ou o participante independente, o professor que 
deseja discutir a temática de forma mais independente e que faria sua inscrição no 
Ning sem que seja convidado.

Esse desafio nos levou a pesquisar o tema “Redes sociais” e nele o seu universo 
tão rico de perspectivas teóricas e diversidade conquanto complexo e polêmico. A 
escolha logo se distanciou das interpretações ingênuas que confundem “mídias sociais” 
da internet como Facebook, Twitter com “redes sociais”. Nosso percurso investigativo 
direcionou-se para e pela linha de teóricos que se alinham com as pesquisas da “Ciência 
das redes”. Nosso roteiro de leitura tem como guia o mentor da “Escola de Redes”, 
Augusto de Franco (http://net-hcw.ning.com/), cujos vídeos e textos de própria autoria 
facilitam o percurso investigativo.

Com base nos primeiros estudos sobre redes sociais, levantamos alguns 
pressupostos, enquanto acordos epistemológicos para a decisão dos próximos passos:

- Redes significam pessoas conectadas, interagindo, significa interação e não 
apenas participação e quanto mais distribuídas for a sua topologia mais ela poderá se 
basear e interação e menos em participação;

- A variável fundamental para explicar a “fenomenologia de uma rede” é o 
modo de interagir das pessoas e suas características ou categorias de reverberações 
ou “formas que tomam essas interações” como clustering, swarming96, cloning97, e 
crunching98 (Franco, 2011). Em termos genéricos esses movimentos coletivos (também 
chamados de flocking) ocorrem, por algum tipo de inteligência coletiva, fazendo com 
que um grande número de indivíduos deixa atuar as forças do aglomeramento, ou seja, 
quando multidões de indivíduos se aglomeram e “evoluem” sincronizadamente sem 
condução de uma força líder.  Essas “evoluções” podem ser representadas por padrões: 
swarming, cloning, e crunching.

- A conectividade acompanha a distribuição e a interatividade acompanha a 
conectividade-distributividade;

- O aumento da interatividade significa que os graus de conectividade e 
distribuição da rede social aumentaram, ou seja, significa dizer que os graus de 
separação diminuíram - que o mundo social se contraiu.

96 Tudo que interage pode enxamear”. Quando há um grande enxameamento sem convocação ou 
coordenação centralizada

97 Como seres humanos somos seres imitadores e quando deixamos as pessoas imitarem naturalmente 
umas às outras, não estamos replicando, reproduzindo, estamos facilitando a formação de gholas 
sociais. “A convivência imita a convivência. A pessoa imita o social”;

98 : “tudo o que interage se aproxima”. O aumento da interatividade é resultado do aumento do grau de 
conectividade e de distribuição na rede social aumentaram; ou seja, o grau de separação diminuiu: 
é a contração do mundo social (crunch).



285

- Redes sociais são redes de pessoas, as pessoas dependem de interação parar 
existirem socialmente, ou seja, as pessoas não são unidades anteriores à interação.

 A partir disto, estruturamos nossa justificativa de escolha por plataforma de 
rede a partir da discussão dos itens apontados abaixo:

- Perfil do público-alvo da pesquisa: quem são? De onde são?
- Motivação: existe motivações que levam o público-alvo da pesquisa a querer 

participar? Qual(s) são? Essas motivações para participar da pesquisa os levarão a 
participar do início ao fim?

- Interação e comunicação (no caso dos momentos on-line), temos clareza de como 
iremos atuar, interagir e propiciar espaços de comunicação entre todos os envolvidos? 

- Existem pré-requisitos/habilidades específicas para participar do curso? 
É necessário habilidades específicas? Temos total clareza do tipo de formação e 
experiência prévia os participantes da pesquisa devem ter? Há outros requisitos?

- Suporte tecnológico para momentos on-line. Haverá momentos de interação 
síncrona com a pesquisadora? E entre os participantes da pesquisa? Haverá suporte 
para interação síncrona entre pesquisar e participantes da pesquisa?

- Processo de seleção. Os participantes da pesquisa (convidados) já estão 
escolhidos? Quais os critérios?

- Haverá participação livre de participantes não convidados? Em que momento?
- Qual é a nossa expectativa em relação ao participante convidado da pesquisa.  

Como se dará o feedback da pesquisa ao participante convidado?
- O participante convidado terá que responder a algum formulário, qual? Temos 

clareza de qual será a participação e interação exigida do participante do início ao fim 
da pesquisa?  

- Haverá materiais de apoio para consulta do participante convidado? Em quais 
formatos (textual, audiovisual ou webconferência)?

- O pesquisador deverá controlar a frequência do participante convidado? A 
participação e/ou a interação serão utilizadas para medir a frequência do participante 
convidado? Como?

Com base nesse contexto é que estamos tomando as primeiras decisões sobre a 
formação da rede social para o desenvolvimento da pesquisa.

CONCLUSÃO

Como anunciado, este texto teve a intenção de descrever algumas ideias e desafios 
que perpassaram a escolha e, posteriormente, a construção da rede social virtual, rede 
esta que será utilizada para coleta de dados da pesquisa aqui apresentada. Desta forma, 
desde a escolha da plataforma onde será desenvolvido o estudo e, sua construção, foi 
primordial que fosse levado em consideração a adequação aos objetivos da presente 
pesquisa.

Os primeiros estudos voltaram-se para obter melhor compreensão acerca da 
definição de redes sociais. Feito isto, levantamos diversas questões que perpassariam 
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nosso estudo para, posteriormente, definirmos que a plataforma on-line Ning, dentre 
as plataformas encontradas, seria a que mais fosse ao encontro dos nossos objetivos 
de pesquisa. 

Espera-se que o estudo traga contribuições sobre possíveis diretrizes para o AEE 
de alunos com DI e sobre as possibilidades e estratégias de formação de professores 
especializados através de redes sociais que propiciem ambientes de construção coletiva 
e colaborativa de conhecimento.
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INCLUSÃO: CONHECENDO PARA ROMPER BARREIRAS

Jozineuma Gonçalves do N. Alves99

Prof. Dra. Sandra Alves da S. Santiago100

RESUMO

Este trabalho tem por objetivos os seguintes: apresentar o TEMA de 
Inclusão e Acessibilidade da UFPB, grupo vinculado ao Comitê de Inclusão 
e Acessibilidade, além de relatar uma Ação educativa-pedagógica realizada 
no dia 22 de setembro de 2014, no Centro de Educação da Universidade 
Federal da Paraíba – UFPB, campus I, em comemoração ao dia mundial de 
luta da Pessoa com deficiência. A ação educativa-pedagógica buscou atingir 
dois objetivos principais, diretamente compatíveis com a missão do TEMA, 
sendo a primeira de sensibilizar a comunidade universitária a respeito do 
potencial que possuem as pessoas com deficiência, eliminado os olhares 
de descrédito ou de pena para com estes sujeitos. E o segundo objetivo, 
de denunciar as barreiras construídas pela comunidade acadêmica em 
atividades e práticas corriqueiras que impedem que os estudantes com 
deficiência usufruam de seus direitos educacionais. Os resultados da 
ação educativa-pedagógica foram satisfatórios, pois a equipe conseguiu 
realmente sensibilizar a comunidade, mudando o cenário excludente que 
se via no CE.

PALAVRAS CHAVES: Inclusão. Pessoa com deficiência. Direito.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é uma reflexão sobre determinadas ações desenvolvidas pelo 
TEMA de Acessibilidade Pedagógica, ligado ao Comitê de Inclusão e Acessibilidade 
da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Um dos objetivos do nosso TEMA é 
propor ações que garantam ao discente com deficiência no âmbito da UFPB, o pleno 
exercício de seus direitos básicos, assegurando participação plena na vida acadêmico-
universitária, especificamente no que diz respeito aos aspectos pedagógicos. Outros 
TEMAs se preocupam ainda com as questões de ordem arquitetônica e atitudinal para 
a inclusão destes estudantes.

Diante de tais objetivos, o TEMA de Acessibilidade Pedagógica vem desenvolvendo 
suas ações com vistas a sensibilizar toda a comunidade universitária sobre os significados 
da inclusão, fortalecendo os princípios da igualdade de oportunidades e do respeito às 
diferenças como alicerces para a construção de uma universidade mais inclusiva.

99 Graduanda do curso de Pedagogia e bolsista do Comitê de Inclusão e Acessibilidade, com atuação no 
Gt de Acessibilidade Pedagógica.

100 Professora adjunta do Departamento de Habilitações Pedagógicas, Centro de Educação\UFPB. 
Coordenadora do Gt de Acessibilidade Pedagógica, do Comitê de Inclusão e Acessibilidade da UFPB.
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A partir desta compreensão, mas, levando em consideração as dificuldades 
expressas pelos próprios estudantes com deficiência da UFPB sobre os inúmeros 
obstáculos enfrentados para incluírem-se plenamente no ambiente universitário, 
o TEMA de Acessibilidade Pedagógica elaborou uma ação interventiva de caráter 
educativo-pedagógico, a fim de gerar visibilidade para os estudantes com deficiências, 
ressaltando suas potencialidades em detrimento de possíveis limitações e, ainda, 
destacar os obstáculos colocados pelo ambiente e pelas pessoas e não próprios da 
deficiência em si. Entende-se, portanto, que tais obstáculos afetam diretamente o 
aluno com deficiência, impossibilitando o pleno exercício dos seus direitos de ser e 
pertencer à academia.

A Ação Educativa-Pedagógica

A ação educativa-pedagógica desenvolvida pelo TEMA de Acessibilidade 
Pedagógica realizou-se no dia 22 de setembro de 2014, em comemoração ao Dia 
Mundial de luta da Pessoa com Deficiência, no Centro de Educação da UFPB, nos 
turnos da manhã, tarde e noite e objetivou sensibilizar toda a comunidade universitária 
para aspectos importantes na inclusão da pessoa com deficiência. De um lado, buscou 
ressaltar as potencialidades inerentes a toda pessoa, independente das deficiências 
que possua; de outro, se propôs a denunciar as barreiras produzidas pelos indivíduos 
- em particular - ou pela instituição - de modo geral, impedindo que os estudantes 
com deficiência possam estar e permanecer no espaço acadêmico, em igualdade de 
condições. 

Desse modo, dividimos a ação em duas direções: 1. Ressaltando potencialidades; 
2. Denunciando barreiras, as quais descreveremos melhor a seguir:

Ação educativa-pedagógica “Ressaltando Potencialidades”:

Para esta ação, convidamos 3 grupos artísticos, formado por pessoas com 
deficiência para apresentar-se no hall do Centro de Educação – CE. O primeiro grupo 
é composto por jovens surdos que dançam Hip-Hop. Os mesmos formaram o grupo 
sozinhos e hoje contam com o apoio de uma intérprete de Libras que os acompanha e 
agenda suas apresentações. 

O segundo grupo é composto por pessoas com deficiência intelectual, física e 
múltipla, e dançam de maneira combinada, sendo uma parte sobre cadeira de rodas 
(deficiência física e múltipla) e outros dançam sem cadeira de rodas (deficiência 
intelectual). Este grupo é composto por usuários da FUNAD e são coordenados pela 
própria professora que os ensaia, dança junto e agenda suas apresentações.
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Foto 1: Grupo de dança da FUNAD.

O terceiro grupo é um trio de forró pé-de-serra, formado por adultos jovens 
cegos que se reuniram inicialmente no Instituto de cegos da Paraíba, mas, que hoje se 
apresentam de forma remunerada ou filantrópica, em diferentes lugares da Paraíba.

 

Foto 2: Trio de forró

No dia do evento, o grupo de hip hop se apresentou no turno da manhã; o grupo 
de dança em cadeira de rodas se apresentou no turno da tarde e o trio de forró pé de 
serra se apresentou no turno da noite.

Ação educativa-pedagógica “Denunciando Barreiras”: 

Nesta etapa evidenciamos as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes 
com deficiência e destacamos a negação do “direito de ir e vir” a todos os espaços do 
Centro de Educação – CE, como um dos mais reclamados pelos discentes. Diante 
disto, confeccionamos placas de trânsito e cartazes de teor educativo-pedagógico 
e que denunciavam ações ou práticas corriqueiras, contrárias à inclusão, tais como: 
estacionar carros em vagas reservadas à pessoa com deficiência, estacionar motos em 
passarelas, impedindo a passagem de pessoas com deficiência, etc.
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Nessa ação produzimos cartazes e placas que chamavam a atenção da comunidade 
universitária sobre suas práticas, saberes e posturas de impedimento à inclusão de 
pessoas com deficiência na UFPB. Frases e símbolos com bastante efeito visual 
denunciavam atitudes não inclusivas, ao mesmo tempo que convidavam os sujeitos 
à mudança de postura, a partir da informação sobre como favorecer acessibilidade e 
inclusão. Assim, foram afixados cartazes e placas em locais onde as pessoas comumente 
deixam suas marcas excludentes. Portanto, elegemos, as passarelas e a praça do Centro 
de Educação para colocar os cartazes informativos, e as passarelas de entrada do CE 
e que ligam os blocos de aulas à praça para colocar as placas (similares as de trânsito) 
denunciando práticas excludentes.

Foto 3: Placas de sinalização

Para que a ação ocorresse de maneira satisfatória, contamos com a ajuda de 
estagiários do Comitê de Inclusão e Acessibilidade e alguns estudantes do curso de 
pedagogia envolvidos diretamente com a inclusão da pessoa com deficiência. Esta 
equipe também distribuiu multas morais para aqueles indivíduos que, mesmo com as 
orientações recebidas, insistiram em continuar com práticas excludentes.

Foto 4: multa moral afixada nas motos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Terminamos a ação educativa-pedagógica com a sensação de dever cumprido. 
Muitas informações foram dadas, muitas posturas modificadas durante o dia, muitas 
pessoas sensibilizadas frente às deficiências, compreendendo esta condição como 
própria do ser humano e detentora de potencialidades. Alcançamos, portanto, nossos 
objetivos de sensibilizar para o potencial que cada pessoa com deficiência desenvolve, 
se, de fato, a sociedade remover as barreiras que costuma colocar. Do mesmo modo, 
conseguimos modificar o ambiente do CE e foi gratificante ao término do dia, ver as 
passagens livres, dando acesso a todos que quisessem transitar no local.

Foto 5: passarela do estacionamento ao CE

O trabalho continua, tendo em vista que fazer inclusão não é tarefa das mais 
fáceis; é preciso que cada um tenha consciência do seu papel, para que no futuro 
possamos ter uma universidade realmente acessível a todos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei de Acessibilidade. Disponível em:http://www.acessobrasil.org.br/index.
php?itemid=43. Acesso em 23\10\2014.

______. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Disponível 
em:  http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em 
20\03\2014.



293

______. Decreto 7.612. Plano viver sem limites. Brasília: Senado, 2011. 

UNESCO. Declaração Mundial de Educação para Todos. em: http://unesdoc.unesco.
org/images/0008/000862/086291por.pdf. Acesso em 12\09\2014.

SANTOS, Mônica Pereira dos. A formação de professores no contexto da inclusão. In: 
ANAIS do Congresso: Surdez e escolaridade: Desafios e reflexões. 17 a 19 de setembro 
de 2003 (org). INES, Divisão de Estudos e Pesquisas – Rio de Janeiro. 2003. P. 63-70.



294

TECENDO REFLEXÕES SOBRE A TEORIA E A PRÁTICA DOS 
DOCENTES DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: 

DISCUSSÕES DESENVOLVIDAS NO PIBID (GUARABIRA- PB - 2014)

Emanuella Bezerra de Oliveira Araujo
Havanielle Bandeira Nascimento

Mayanne Maurício do Nascimento
João Batista Gonçalves Bueno

RESUMO

Este artigo procura contextualizar o papel do professor de História dos 
ensinos fundamental e médio na atualidade, bem como, tecer algumas 
reflexões sobre o trabalho e a oficina que foi desenvolvido pelos bolsistas da 
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 
na experiência do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência), vinculado à Universidade Estadual da Paraíba, no Campus III, 
pelo subprojeto de História, executado de março a outubro do ano de 2014. 
O planejamento das oficinas se deu da seguinte forma: esta foi dividida em 
etapas, a sondagem, a apresentação de recursos didáticos como imagens, 
vídeos; exposição oral do professor e dos alunos e a  proposta  de atividades 
para estabelecer o resultado, o produto das oficinas. Os referenciais teóricos 
que utilizamos foram Ed. Thompson, Walter Benjamin, e Paulo Freire.

Palavras-chaves: história, prática, professoras, ensino.

INTRODUÇÃO

Este artigo procura contextualizar o papel do professor de História dos ensinos 
fundamental e médio na atualidade, bem como, tecer algumas reflexões sobre o trabalho 
que foi desenvolvido pelos bolsistas da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), na experiência do PIBID (Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação a Docência), vinculado à Universidade Estadual da Paraíba, no Campus 
III, pelo subprojeto de História, executado de março a outubro do ano de 2014. O 
subprojeto de História foi coordenado pelo prof. João Batista Gonçalves Bueno, 
orientador da produção da oficina que será relatada neste artigo. Esse artigo surgiu da 
experiência deste projeto que foi desenvolvido na cidade de Guarabira-PB, na escola 
E.E.E.F.M Professor José Soares de Carvalhos, onde a professora Solange Freire é 
a profissional titular das turmas  de História de ensino fundamental e médio . Esta 
professora é atualmente uma das supervisoras do projeto e têm a função de auxiliar na 
orientação dos alunos bolsistas.
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BREVES REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS DOS PROFESSORES DE HISTÓRIA.

Nas últimas duas décadas do século XX o ensino de história e seus conteúdos 
passaram por variações, 

As mudanças operadas no ensino de história nas últimas décadas do século 
XX ocorreram articuladas às transformações sociais, políticas e 
educacionais de uma forma mais ampla, bem como àquelas ocorridas 
no interior dos espaços acadêmicos, escolas e na indústria cultural 
[...] discutir o ensino de história, hoje, é pensar os processos formativos que se 
desenvolvem nos diversos espaços, é pensar fontes e formas de educar 
cidadãos, numa sociedade complexa marcada por diferenças 
e desigualdades” (FONSECA, 2008, p. 15).

Diferentes reformulações curriculares já ocorreram no Brasil desde a transição da 
ditadura militar e o inicio do período democrático em meados da década de 1980. Elas  
continuaram ocorrendo durante toda a década de 1990 ( LDB, PCNs), e, nos dias de 
hoje, ainda permanecem sofrendo mudanças. Em função disto, o papel dos professores 
em sal de aula tem mudado bastante passando de ser apenas um transmissor de 
conteúdo para desempenhar o papel de agente produtor de um conhecimento critico, 
que questiona o conteúdo a ser repassado junto com os alunos, e que valoriza uma 
educação significativa.

Indo na direção das propostas sugeridas pelos PCNs, propusemos realizar 
oficinas didáticas com os alunos do 9º ano, do Colégio estadual, procurando dialogar 
com eles sobre as possibilidades de utilização de fontes históricas em sala de aula. 
A partir dessa ideia, buscamos  apresentar aos alunos uma nova perspectiva do que 
seriam fontes históricas, e pesquisar quais são as possibilidades de uso de documentos 
históricos em sala de aula. Para iniciarmos nosso trabalho partimos das seguintes 
questões: será que os alunos conhecem tais recursos? Como poderíamos utilizar as 
fontes históricas nas aulas de história? Quais seriam as finalidades desse uso para 
ampliar o campo de conhecimento dos alunos sobre a História ? Será que através do 
uso de documentos históricos conseguiríamos propor uma aprendizagem que não se 
concentrasse na prática de acumular conteúdos pela memorização? Como poderíamos, 
através do uso de documentos Históricos em sala de aula propiciar a reflexão dos 
alunos, estabelecendo relações com a compreensão de seu cotidiano? Nesse caso nos 
baseamos no pensamento do professor Paulo Freire (2001) que assevera que:

Todo material, que no acesso ao conhecimento tem a função de ser 
mediador na comunicação entre o professor e o aluno, pode ser 
considerado material didático. Isto é, são materiais didáticos tanto 
os elaborados especificamente para o trabalho de sala de aula livros-
manuais, apostilas e vídeos, como, também, os não produzidos para 
esse fim, mas que são utilizados pelo professor para criar situações de 
ensino. Faz parte do trabalho do docente saber o que pretende ensinar, 
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diagnosticar o que os alunos sabem e pensam sobre o tema de estudo, 
definir suas intenções de ensino, escolher a atividade pedagógica 
adequada e o material didático pertinente para cada situação, avaliar 
as repercussões trabalho na sala de aula: informa, cria conflitos, 
de suas intervenções e quais as dificuldades na aprendizagem [...] 
(BRASIL, 1998, p. 79).

Em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de História  
percebemos que estes  provocaram alterações nos processos educacionais de todo o  
país, entretanto,  ocorrem ainda hoje várias permanências  se analisarmos o currículo 
real que é realizado pelos professores em sala de aula. Segundo SOARES (2012,p. 613) 
os professores de História  de inicio da carreira ao professor veterano, na maioria dos 
casos, ainda decidem sobre “o que ensinar” pelo catálogo curricular que é impresso 
nos livros didáticos de História,ou seja, os professores ainda  priorizam sequências 
curriculares lineares e progressistas  e uma divisão temporal que respeita a  periodização 
quadri partite francesa. Somado a isso, é comum que os professores sigam exatamente 
a sugestão das atividades propostos pelos livros didáticos. 

Esta práticas de aulas são historicamente construídas . As professoras e professores 
de história no exercício da profissão, desde o século XIX,  foram elaborando práticas de 
aula e maneiras  de ensinar história, que ainda  permanecem nas salas de aulas dos dias 
atuais. Dentre esta práticas de ensino podemos destacar as seguintes permanências: 
as formas de aulas expositivas, o uso do livro didático como única maneira de expor 
os conteúdos , a prática de aplicação de questionários e o estímulo para atividades de 
memorização dos conteúdos que priorizam as datas, os fatos históricos e os nomes de 
personagens que se destacaram na política e na economia. Dentro deste conjunto de 
atividades que são desenvolvidas durante as aulas de História, Bittencourt (2004, p. 
211) destaca que: “apenas conhecer datas e memorizá-las, como se sabe, não constitui 
um aprendizado significativo, a não ser que se entenda o sentido das datações”. 

Também é senso comum, nos dias de hoje, que muitos professores julgam que 
os alunos estão desinteressados para as atividades propostas em sala de aula. Esta 
afirmativa é justificada ,muitas vezes , pela maneira como o conteúdo é trabalhado 
em sala de aula, pois  é comum encontrarmos professores de História solicitando que 
os alunos  leiam os capítulos dos livros didáticos, para em seguida responderem os 
exercícios propostos nestes manuais.

Propomos nesta pesquisa encontrar utilizar práticas de aulas diferentes destas 
que ficaram conhecidas como abordagens tradicionais de ensino de História. Assim, 
buscamos fazer o levantamento, a análise e construir relações entre as tendências 
pedagógicas progressistas, as  concepções psico –pedagógicas da educação e as Teorias 
de História  para então propormos atividades que procuram dar significados ao ensino 
de História.

No caso das Tendências pedagógicas escolhemos trabalhar com a pedagogia 
histórico–crítica, a qual:
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Confronta os saberes trazidos pelo aluno com o saber elaborado, na 
perspectiva da apropriação de uma concepção científico/filosófica da 
realidade social, mediada pelo professor. 
Incorpora a dialética como teoria de compreensão da realidade e como 
método de intervenção nesta realidade. 
Fundamenta-se no materialismo histórico: ciência que estuda os 
modos de produção.
Propõem a  relação de indissociabilidade entre forma e conteúdo e 
pressupõe a socialização do saber produzido pelos homens.
Entende que os fins a serem atingidos é que determinam os métodos e 
processos de ensino-aprendizagem.
Busca coerência com os fundamentos da Pedagogia, entendida como 
processo através o qual o homem se humaniza (se torna plenamente 
humano).
Entende que a prática é fundamento do critério de verdade e da 
finalidade da teoria.
Incorpora o procedimento histórico como determinante da totalidade 
social.
É na mediação entre o pensamento e o objeto (enquanto o pensamento 
busca apropriar-se do objeto) que se desenvolve o método. (LIBÂNEO, 
1994, p. 154)

 Esta tendência propõem como método de trabalho didático a seguinte sequência: 

A Prática Social (ponto de partida): perceber e denotar, identificar o 
objeto da aprendizagem.
A Problematização: momento para detectar as questões que precisam 
ser resolvidas no âmbito da prática social e que conhecimentos são 
necessários a serem dominados.
A Instrumentalização: apropriação das ferramentas culturais 
necessárias à luta social.
A Catarse: tomada de consciência.
A Prática Social (ponto de chegada): retorno à prática social, com 
o saber concreto pensado para atuar e transformar as relações de 
produção - visão sintética. (LIBANEO, 1994, p. 165)

Em relação às teorias psicopedagógicos escolhemos trabalhar as concepções  
acolhidas pelos PCNs que valorizam três visões de ensino-aprendizagem: a teoria 
construtivista de Jean Piaget, que associa os processos de desenvolvimento cognitivo 
e operatório às faixas etárias dos alunos; a teoria histórico-cultural de Vigostsky, 
Luria e Leontiev, que  entende que  os processos de aprendizagem são culturais e 
historicamente mediados pela atividade humana; e a teoria de Ausubel, que procura 
dar sentido ao processo educativo pela aprendizagem significativa, a qual leva em conta 
os conhecimentos prévios dos alunos para a construção de outros saberes. 
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Em relação às Teorias de História, propusemos a construção de relações entre  
abordagens fincadas no materialismo histórico,  as concepções defendidas pela escola 
dos Analles e as  temáticas valorizadas pela História cultural. 

Inicialmente, fizemos uma investigação sobre quais eram as necessidades dos 
alunos da escola fundamental? Além disso, investigamos  quais eram suas expectativas 
em relação ao ensino? Ao fazermos isso descobrimos diferentes questões que se 
colocam para o entendimento dos alunos em relação ao processo de ensino de História. 
Entre as visões que os alunos apresentaram, destacamos que eles não percebiam qual 
era o sentido de entender questões do passado para as suas vidas cotidianas? E por 
isso, normalmente,  faziam as seguintes questões: “pra que eu vou querer aprender 
um conteúdo que não vai apresentar nenhum sentido pra a minha realidade de vida?”( 
depoimento de alunos do 1º ano do Ensino Médio).

O PIBID  

 A proposta do PIBID, em Guarabira é atravessar os muros da universidade e 
adentrar no meio escolar, é uma forma de construir laços entre as duas instituições 
e de certo modo quebrar as barreiras que existem entre esses níveis de ensino. No 
desenvolvimento desse projeto acreditamos como Paulo Freire que o aluno não é uma 
“tábula rasa”.

A construção de saberes entre PIBID, e a escola pública, é algo que resulta em  
riquíssimas mudanças nas práticas de ensino. Neste processo de construção do saber 
acreditamos que não adianta apresentarmos imagens, filmes, músicas, utilizarmos 
o data show, elaborarmos dinâmicas,  se continuarmos entendendo o processo de 
aprendizagem  de forma tradicional, ou seja , baseado na exposição de conteúdos. 

Mas o que é um professor que trabalha de forma tradicional? Nos apropriando da 
fala da professora Marisa Tayra101, “a forma de conduzir o devir de professor em sala de 
aula é que te faz ser tradicional”. Para ela não é a inovação tecnológica que  transforma 
um professor em bom professor , e sim como ele conduz sua aula. 

O PIBID proporciona para os alunos  de graduação em licenciatura múltiplas 
oportunidades de construção de conhecimentos escolares, pois vale-se da riqueza das 
memórias das professoras supervisoras. Este projeto nos permiti observar fragmentos 
do passado, entender questões do presente do fazer-se professor de História. Como 
exemplo dessa experiência  citamos abaixo um depoimento da professora  Miriam 
Solange da Costa Freire quando nos explicava como  eram as aulas de história no 
passado; 

[...] No meu tempo as aulas de história eram bastante restritas porque 
naquela época não se falava muito aberto como se fala hoje, então 
quando a professora ia falar alguma coisa sobre política, fechava a 
porta pedia silencio aos alunos, e falava baixinho, com medo que a 

101  A professora Marisa Tayra é professora de estágio Supervisionado em História do curso de História da 
UEPB, Campus de Guarabira- PB.
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direção ou alguém escutasse [...] e pra gente as coisas eram passadas 
assim como, por exemplo, a história do Brasil, eu tinha que o Brasil 
foi descoberto por Pedro Alvares Cabral, eu o tinha como o herói, tudo 
de forma diferente que vemos hoje. Nós não tínhamos em mente que 
aqui já existiam os índios e nem dimensão do massacre indígena e 
muito menos da resistência indígena. Isso na década de 70 no século 
XX. A história que aprendíamos era a história dos heróis brasileiros, 
os portugueses tais como Dom Pedro I. [...] A disciplina de moral e 
cívica servia para nos disciplinar, nos ensinar a amar o Brasil e ter 
respeito à pátria. No mês de setembro andávamos com a bandeirinha 
do Brasil no bolço e os meninos com a bandeirinha na gravata [...] não 
adentrávamos tanto no conteúdo de história como hoje. ( Depoimento 
da professora Mirian)

A partir da fala da professora Mirian Solange 102 encontramos elementos do 
Regime Ditatorial brasileiro, em que a educação e o ensino de história foi reduzido a 
conteúdos nacionalistas, onde sua carga horária foi reduzida. Percebe-se o constante 
estado de medo e terrorismo que perseguia as escolas. Realidades como essa não estão 
restritas a um estado ou outro do Brasil e sim a todo território nacional.

A segunda fala da professora Miriam Solange vai explanar o seu trabalho e 
vamos tratar brevemente da cronologia sobre o que hoje na contemporaneidade é 
ser professora? E como foi ser graduanda? E ainda mais o que é o PIBID? Será que 
esse programa obteve alguma transformação pra sua vida acadêmica e profissional 
enquanto professora e historiadora?

[...] Na universidade era tudo difícil, não tínhamos disciplinas como 
hoje e os professores não possuíam linhas de pesquisa, em sua 
maioria eram apenas graduados. Haviam aulas sobre filmes, textos, 
apostilas escassas, tudo era muito difícil. [...] Aos 20 anos passei no 
concurso e fui dar a primeira aula, foi muito difícil era uma turma 
noturna de adultos, aproximadamente 40 alunos. Antes do PIBID a 
aula que eu dava era trabalhar com o conteúdo do livro didático de 
forma tradicional, e gostava de levar a TV para sala de aula e passar 
filmes. Porém depois do PIBID, aprendi a dialogar com os alunos, a 
interagir mais sobre o conteúdo. Ouvir as experiências dos alunos, os 
conhecimentos que eles obtinham, além de descobri a possibilidade 
de me redescobrir como pesquisadora na área de ensino de história, 
pensando até em adentrar novamente na vida acadêmica e fazer 
um mestrado [...] coisa que antes seria impossível. (Depoimento da 
professora Mirian) 

102 Mirian Solange da Costa Freire, Graduada em História pela FAFIG, professora efetiva da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio Professor José Soares de Carvalho. Professora supervisora PIBID em 
história pela Capes. 



300

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA

A oficina foi realizada nas três turmas de 9º ano, turmas A, B e C, no Colégio 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor José Soares de Carvalho. A 
professora Mirian Solange Freire e o professor João Batista Gonçalves Bueno foram os  
responsáveis pelo monitoramento da elaboração da oficina. Eles nos orientaram como 
deveríamos no planejamento da oficina  e na forma como poderíamos nos  comportar 
perante as turmas. A professora , como responsável pelas turmas nos apresentou à sala 
e descreveu muitas das características das turmas que iríamos desenvolver as oficinas. 
O  Professor orientador  do Pibid da área de História  provocou que questionássemos, 
tanto os métodos que iríamos utilizar em sala de aula , quanto provocou a discussão 
sobre quais seriam os melhores documentos que lançaríamos mão para desenvolver 
a oficina.  Partindo da orientação desses professores, passamos então a realizar o 
planejamento e as pesquisas sobre quais documentos iríamos propor para que os 
alunos  fizessem a leitura em sala de aula.  Este ponto foi de muita importância , pois a 
escolha mais adequada dos documentos possibilitaria que os alunos fizessem leituras 
mais aprofundadas sobre o tema.

 O planejamento das oficinas se deu da seguinte forma: esta foi dividida em etapas, 
a sondagem, a apresentação de recursos didáticos como imagens, vídeos; exposição 
oral do professor e dos alunos e a  proposta  de atividades para estabelecer o resultado, 
o produto das oficinas.

Essas em quatro etapas, foram desenvolvidas durante quatro semanas. O tema 
escolhido fazia parte da sequência de temas planejados para serem ministrados pela 
professora supervisora. O planejamento desta professora foi elaborado no inicio do ano 
letivo, e, isto explica porque da sua escolha.  Como teríamos de discutir com os alunos 
o tema das duas grandes guerras mundiais (1º e 2º Guerra Mundial) e a Guerra Fria, 
procuramos planejar atividades  que tentavam compreender como esses fatos históricos 
se interligaram.  Um dos objetivos que pretendíamos alcançar, além de acrescentar 
conhecimentos sobre esses eventos históricos, era desmitificar alguns entendimentos 
dos alunos sobre as guerras. Para provocar a reflexão sobre esses fatos históricos 
levantamos  várias questões previamente, no entanto nem todas foram utilizadas , pois 
como a atividade de oficina é dinâmica e envolve o interesse dos alunos, outras questões 
surgiram  durante o desenrolar das aulas oficina. Dentre as questões que planejamos 
destacamos as seguintes: Como eram os comportamentos das populações durante as 
guerras? Quais  inovações tecnológicas ocorreram neste período? O que significava a 
destruição do outro? Como se deram as disputas pelo poder? Quais eram os objetivos, 
as finalidades e as heranças que as guerras deixaram nas  sociedades e na vida social 
da população mundial? Qual é a visão que vocês têm de uma guerra? Existem guerras 
acontecendo nos dias atuais?

O interesse principal foi desmistificar o conceito de guerra, que é conhecido 
pelos alunos, por filmes  e documentários, os quais mostram esses eventos de forma 
idealizada, defendendo normalmente as posições dos vencedores das guerras. Assim, 
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propomos elaborar uma oficina que produzisse uma prática de ensino que  provocasse 
a reflexão e tivesse algum sentido para a vida do alunado. Portanto tínhamos, também 
como objetivo discutir com  os discentes de ensino fundamental as consequências do 
pós-guerra. O que resultou destes  terríveis acontecimentos? Como os genocídios em 
massa causaram medo e o sofrimento em diferentes segmentos das populações? Como 
o não reconhecimento da alteridade pode levar a desentendimentos que causem essas  
crises na sociedade? E, como essa sequência de guerras resultou  no desenvolvimento 
q tecnológico que vivemos na atualidade? Quais foram suas  consequências?

Quando os seguintes objetos e bens foram inventados e passaram a fazer parte das 
nossas vidas atuais: o micro-ondas, o fusca,  o chocolate industrializado, o computador. 
Escolhemos esses itens, entre tantas outra coisas que foram inventadas no período  
pois eles  são de conhecimento dos alunos e poderíamos ligar o desenvolvimento 
tecnológico com esses objetos.

Os primeiros documentos que escolhemos mostrar para os alunos foram 
fotografias  tiradas no período. Em um primeiro momento apresentamos imagens que 
remetem ao sofrimento e a mutilação dos corpos nos  pós-conflitos bélicos, por exemplo 
havia uma imagem do rosto de uma pessoa desfragmentado pelo ácido muriático. Ao 
mesmo tempo em que mostrávamos as imagens íamos indagando os alunos sobre o 
que representavam para eles aquilo que estavam vendo. Além disso perguntávamos 
qual foi o objetivo do fotografo em representar aquela cena? E qual seria a importância 
daquela mensagem para mostrar algum aspecto da guerra? Os alunos a cada imagem 
q visualizava iam se manifestações acerca da temática trabalhada, questionávamos 
também, e se fosse com alguém da família de vocês, que sofressem aquele tipo de 
morte, ou uma mutilação semelhante? O que vocês faria se estivesse presente nestas 
guerras? Onde vocês se esconderiam se ocorresse uma guerra na cidade de vocês? 

Ao termino da apresentação das imagens distribuímos folhas em branco para que 
eles representassem em forma de escrita o que seria a guerra para eles. Propomos que 
eles criassem uma narrativa a partir das imagens que tínhamos apresentado.

Na segunda etapa da oficina, como os discentes já estavam inseridos no assunto, 
percebemos à boa participação dos alunos nas discussões em sala, explanando suas 
opiniões e sentimentos acerca da temática. Nesta parte da oficina, trabalhamos com 
os alunos sobre a Revolução Industrial, porque neste período ocorreu um grande 
avanço tecnológico e ocorreram muitos inventos de artefatos de guerra. Além disso, 
trabalhamos com a ideia de que muitos dos artefatos que eram utilizados nas guerras 
já tinham uma história longa , e alguns deles tinham  outra finalidade, desde a primeira 
guerra mundial. Propusemos então, demonstrar aos alunos como as guerras causam 
uma grande mobilização da sociedade e dos governantes. Além disso, por conta das 
necessidades provocadas pelas batalhas foram criados diferentes instrumentos 
tecnológicos, ou seja, propusemos mostrar aos alunos  como as principais potencias 
bélicas mundiais investiram em construir novas tecnologias para o conflito.

A partir daí começamos a discutir com os alunos que a guerra fria foi uma guerra 
ideológica, no qual as pessoas viviam amedrontadas com a bomba atômica que os 
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Estados Unidos e a União Soviética possuíam Isto ocorreu devido a disputa entre as 
duas potencias que dividiram o mundo em países com sistemas capitalistas e socialistas, 
respectivamente.

  Além disso, fomos contando em forma de narrativa como Europa estava 
destruída após a segunda guerra mundial. Neste período, os países europeus 
precisavam se reconstruir. Neste período também os cientistas da Europa se refugiaram 
nos Estados Unidos durante a guerra. Este país que defendia o sistema capitalista, 
investiu nos países europeus e  também no Brasil  com o objetivo de manter o controle 
sobre estes estados. Solicitamos então que os alunos realizassem pesquisas sobre essa 
temática, utilizando o livro didático e as redes sociais, e então criassem uma versão  
que caracterizasse esses três momentos de guerra.

        Com o resultado positivo dos trabalhos escritos dos alunos passamos  
a analisar os resultados das atividades, observando quais eram os pontos de vistas 
dos alunos, sobre o que significava viver em estado de guerra em um país, e como as 
famílias se sentiam nesse momento, expomos abaixo um exemplo de uma  conclusão 
de uma aluna: 

Esperança de reencontrar, a família, os rever depois de um conflito 
bélico, esperar que estejam bem. As pessoas não desejam as guerras 
são reféns delas, o mundo quer paz e não; medo, sofrimento, fome, 
doenças. Diante desta situação a esperança é o que nos conduz, 
esperança que dias melhores viram. As guerras são fruto do egoísmo, 
inveja, ganancia, afim de conseguir poder econômico, se as pessoas 
responsáveis pelas guerras sofressem como a população em massa 
sofre não haveria guerra, porém em meio a conflitos bélicos, sempre 
existe uma gota de esperança, que um dia a guerra será apenas um 
passado em nossas vidas e não vai estar mais presente em nosso 
cotidiano. Queria que as guerras nunca existisse.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Repetidamente manejados pelos docentes de todos os níveis de instrução 
da ensino fundamental , estas praticas didáticas que nomeamos de oficinas podem 
provocar a que o aluno reveja os conteúdos programáticos de uma forma mais sensível, 
encontrando portanto algum significado no estudo. Além disso, percebemos como  ouso 
de imagens fotográficas é um instrumento rico para suscitar a participação dos alunos 
em sala de aula. As oficinas, portanto, possibilitam que o ensino se torne significativo. 
Mas não existe construção de um saber sem a ferramenta chave que é o aluno, nossa 
atenção e empenho para realizar uma aprendizagem significativa é construída para 
o aluno de hoje. Diante dessa situação, é preciso trabalhar com os conteúdos de 
forma critica, questionando o ambiente social que ele o aluno esta inserido, a escola 
a sua cidade, família. Para fazer isso utilizamos a metodologia de elaborar questões 
problematizada as, o que provocou  que os alunos  compreendessem outros aspectos 
que envolvem um luta das dimensões que foram as guerras mundiais.  Percebemos 
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também que os acontecimentos e os conteúdos de história devem ser trabalhados de 
forma clara, objetiva e problematizados. Por isso acreditamos que não construímos 
onde o passado era visto como uma história morta e inerte para os nossos alunos, nem 
para nós historiadores. Construímos, sim, uma história problema que pode contribuir 
para o desenvolvimento das praticas de ensino de história.
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RESUMO

O presente artigo consiste em um relato de experiência, sobre uma 
oficina realizado na disciplina de História na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Mons. Emiliano de Cristo, tendo como tema: 
“escravidão e preconceito”, com o objetivo de transformar concepções 
arraigadas sobre a temática, que estávamos abordando, para que também 
os discentes se tornassem pessoas mais criticas referente a este assunto. 
A partir de sua visão construída no decorrer da oficina utilizar no seu 
cotidiano, desmistificando assim a visão negativa do negro na sociedade. 
Ao longo da oficina buscamos sempre manter um elo entre professor e 
aluno, até porque para fluir uma boa aula, na qual tínhamos objetivos a 
serem alcançados em relação ao saber dos discentes, fazendo-se necessário 
em aulas manter esse elo, pois a partir do mesmo é possível  ocorrer uma 
discursão que leve a fomentar conhecimento entre docentes e discentes, 
levando em conta as discursões com a pluralidade da História, para 
que o mesmos venham associar em seu conhecimento as mais diversas 
temáticas que estavam inseridas na oficina. Utilizamos metodologias que 
proporcionaram os discentes relacionarem passado e presente. Quando 
o discente faz esse exercício de questionar e problematizar o seu tempo 
presente, faz acontecer a história, visto que a mesma não é paralisada e sim 
contínua, que no entanto nós enquanto docentes devemos instigar os nossos 
alunos a fazerem esses exercícios. Sendo assim desenvolvemos a oficina 
“escravidão e preconceito”, utilizando metodologias, como dinâmicas, 
músicas, curta metragem e a capoeira como instrumento lúdico da cultura 
afro-brasileira. No qual foi nítido a compreensão dos discentes na proposta 
que estava inserida em nossa oficina.
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INTRODUÇÃO

Partindo do conceito tradicionalista aplicado no ensino da História durante longos 
anos, faz-se a necessidade de uma transformação qualitativa e não mais quantitativa, 
onde levava ao aluno limitar-se seu conhecimento. É de suma importância repensar 
esse elo entre o educador e o educando, como ensinar e como aprender, tornando a 
sala de aula como lugar de pesquisa. Essa inversão pela educação qualitativa no ensino 
da história exige do professor um olhar incomum sobre o objeto estudado, do modo 
que, não há como desassociar o saber histórico sem abordar a imensa pluralidade de 
identidades, linguagens e registros.

O tema abordado na oficina pedagógica teve como a proposta principal levar aos 
discentes uma discursão sobre um assunto presente na vida dos mesmos, provocando 
uma reflexão crítica, influenciando novo olhar diante a realidade vivenciada. Levando 
assim, para sala de aula a importância de conhecer a História das tradições sociais, 
culturais e politicas. Havendo uma quebra de percepções e desmitificando o sentido 
de História como passado, buscando evidenciar as alteridades: o plural e o singular, 
semelhanças e diferenças que são existentes no estudo da História. Destacando a 
historicidade, como sujeitos da própria existência, e é a partir da sua existência, que 
os homens constroem a sua visão de mundo. Estimulando essa leitura de mundo é 
poder questionar o porque do seu posicionamento em seu território. �A partir disso, 
é preciso considerar que a produção do saber histórico evidencia-se como instrumento 
de leitura do mundo e não mera disciplina.” (NIKITUK, 2009, p.32). A utilização das 
fontes documentais dentro da sala de aula faz com que os alunos mostrem um caráter 
atento e curioso, pois os mesmos desejam aulas diferentes que fujam de uma educação 
conteudista, em que apenas vão se acumulando conteúdos do livro didático.

O professor de História pode ensinar o aluno a adquirir as ferramentas 
de trabalho necessárias; o saber-fazer, o saber-fazer-bem, lançar os 
germes do histórico. Ele é o responsável por ensinar o aluno a captar 
e a valorizar a diversidade dos pontos de vista. Ao professor cabe 
ensinar o aluno a levantar problemas e a reintegrá-los num conjunto 
mais vasto de outros problemas em problemáticas. (BITTENCOURT, 
2004.)

Nessa mesma visão de procedimentos didáticos, deve-se uma assistência 
intensificada do docente  no momento em que os alunos organizarem os seus 
conhecimentos históricos, para que promovam debates produtivos sobre o conteúdo 
abordado. Valorizando trabalhos de leitura crítica, frisando novamente que, essa escolha 
significa optar por aprendizagens qualitativas e não simplesmente quantitativas que 
visam, por exemplo, apenas o acesso a informações históricas de caráter cumulativo.
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DESENVOLVIMENTO

 Mediante a oficina elaborada para a turma do 3º ano do ensino médio, 
desenvolvemos o tema �escravidão e preconceito�, a mesma tinha por objetivo 
trabalhar questões do racismo no tempo presente, fazendo essa relação de escravidão 
e preconceito. Desta forma a oficina foi elaborada com o intuito de provocar  aos 
alunos a refletirem sobre as problemáticas expostas. No primeiro momento, houve a 
apresentação do tema, onde os alunos poderam ser norteados das ideias principais 
da oficina. Na sequência, foi proposto uma dinâmica, da qual os alunos puderam 
demostrar seus conhecimentos prévios diante do tema. Havendo assim, uma grande 
interação da turma, pois os mesmos conseguiram desenvolver a dinâmica de forma 
bastante aproveitável. No momento das exibições fílmicas, com o curta metragem “vista 
minha pele”, a matéria vinculada do programa de TV “CQC” e a interpretação da música 
“Racismo é burrice” (Gabriel Pensador), foi possível observar os alunos relacionarem as 
respectivas atividades, com algumas situações cotidianas presenciadas pelos mesmos, 
e ao mesmo tempo foi possível sintetizar um debate, onde os discentes desmistificaram 
a temática preconceito com suas próprias percepções. Em outro momento, os discentes 
foram apresentados a uma roda de Capoeira, com isto foi possível mostra-los umas das 
heranças culturais que herdamos dos povos Africanos. Afim de positivar a imagem do 
negro diante das atitudes preconceituosas que os alunos presenciam em seu dia a dia. 

Portanto, houve uma interação entre a cultura Africana e o aluno, produzindo 
assim, uma reflexão da visão eurocêntrica e a sua forte ligação dessa visão nos dias 
atuais. Por conseguinte, foi realizado o debate com o propósito dos discentes associarem 
as atividades anteriores proporcionando reflexão e a formação de novos conceitos sobre 
o tema trabalhado. Foi sugerido também uma atividade de produção escrita, onde os 
alunos depositaram suas percepções sobre o tema antes e depois da oficina realizada.

 Desta forma, podemos sentir mudanças nas concepções dos discentes, do antes 
e depois da oficina aplicada. Todavia, o ensino tem como papel fundamental  fazer o 
outro refletir, assim como também trabalhar questões de assuntos corriqueiros na vida 
dos discentes. Como Bloch [1997] chegou a afirmar em sua famosa frase “a História é 
o estudo do homem no Tempo”. Portanto, a partir do momento em que o aluno passa 
a questionar o tempo presente, logo estará fazendo a história acontecer. Percebemos 
que, com as metodologias que foram utilizadas de fato influenciou na nossa relação 
entre professor e aluno, pois a importância desse ligação, é fundamental na uma sala 
de aula, dessa maneira quando o professor mantêm uma relação de amizade com os 
seus discentes, torna-se mais agradável o ambiente da sala de aula. É elementar que o 
docente tenha que rever a sua prática de ensino, se de fato estar conseguindo transmitir 
para os alunos de forma eficaz e produtiva os conteúdos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oficina é uma ferramenta pedagógica de grande importância em um convívio 
escolar, suas contribuições são infinitas para aprendizado dos alunos, permitindo 
que os mesmos sintam, vivam, reflitam e é claro interfiram em sua própria realidade, 
pensem nos seus atos. Isso os deixam menos passivos e mais ativos em suas práticas da 
vida, maduros e conscientes diante dessa visão de mundo, quando o tema tratado está 
presente em suas vidas, levando em consideração também quantos alunos na oficina 
não vivem o preconceito na pele, cada olhar, cada palavra e gesto deixava claro isso, 
os preconceitos sofridos pelos próprios colegas de classe.  Portanto a oficina pretendeu 
contribuir na formação de um pensamento crítico e respeitoso, preparando-os para 
uma vida mais justa e igualitária. Olhamos a oficina pedagógica como uma prática 
docente que flui bons frutos e que está bem longe de ser somente um debate que esgota 
os participantes, mas que precisa ser pesquisado e analisado, com todo o cuidado para 
que ao final possamos sentir a satisfação e a realização de uma prática construtiva e que 
contribui para uma educação de qualidade, além de nos sentirmos desafiados, quando 
persistimos em algo que coopera na busca por mais conhecimento proporcionando um 
ensino de qualidade.
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RESUMO

As feiras livres têm como principal objetivo permitir que o produtor rural 
tenha o livre acesso à comercialização de seus produtos, sendo um local 
tradicional da comercialização de alimentos e outros varejos. O grande 
entrave dessa comercialização são as condições inadequadas de higiene 
do estabelecimento comercial, transporte e manipulação dessas carnes. 
Assim, esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar as condições 
higiênico-sanitária em que se encontra os estabelecimentos comerciais 
de carnes no mercado municipal da feira livre do município de Areia-
PB. No mês de setembro de 2014 foi realizado junto a 17 comerciantes de 
carne um levantamento, abordando os seguintes aspectos: condições de 
higiene dos equipamentos, barracas, utensílios utilizados para o corte e 
acondicionamento das carnes, utilização de máscaras, luvas e tocas e local 
de abate dos animais. Observou-se que esses ambientes apresentam higiene 
sanitária precária, onde a manipulação das carnes e utensílios de corte 
e acondicionamento utilizados durante a comercialização não despõe de 
higienização adequada e apenas 23%, dos manipuladores, utilizam luvas, 
máscaras, toucas. Para tanto, deve haver a integração tanto dos vendedores 
quanto dos consumidores para que os resultados apareçam de forma 
permanente e que esses produtos atinjam padrões aceitáveis de qualidade.1

Palavras–chave: Feira. Carne. Comercialização.

INTRODUÇÃO

As feiras livres foram criadas com o objetivo de fornecer ao produtor rural 
a capacidade da comercialização de seu produto, sendo considerada como um local 
tradicional de comercialização de alimentos e varejos com comodidade para o 
consumidor (SILVA et al., 2010). No entanto, apresentam alguns problemas de difícil 
solução, a exemplo de más condições de higiene durante a comercialização dos produtos, 
incluindo a vestimenta inadequada do comerciante, o modo de manipulação da carne e 
embalagem utilizada para o acondicionamento e/ou comercialização, tornando, assim, 
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as feiras livres como principais locais de contaminação por microorganismos, seja de 
forma direta ou por contaminação cruzada (XAVIER et al., 2009).

Grande parte dos consumidores consideram feira livre um local ideal para a 
compra de produtos frescos e de qualidade, porém vale salientar que esses produtos 
podem estar expostos a vários agentes contaminantes, desde a má manipulação do 
comerciante até a exposição desse alimento ao ambiente sem controle de qualidade 
(SILVA et al., 2010). Nesse contexto, o principal ponto a ser observado na comercialização 
de produtos cárneos é a sua manutenção em temperatura adequada. Na produção de 
produtos de origem animal como, carnes, peixes, leites e seus derivados, alterações na 
temperatura podem mudar rapidamente a qualidade desses alimentos, principalmente 
em regiões tropicais que possuem uma maior temperatura durante o verão, tendo em 
vista uma maior atenção para a qualidade desses produtos (LUNDGREN et al., 2009).

A inadequada manipulação desses produtos cárneos e do ambiente de comércio, a 
exemplo da exposição a temperatura inadequada que é um dos principais contribuintes 
para a contaminação por microorganismos que geram doenças de origem alimentar 
(DTAs). A Organização Mundial da Saúde (OMS) comprova que o maior problema 
de saúde pública do mundo está relacionado com alimentos contaminados ou seja as 
DTAs, sendo os manipuladores os principais locais de contaminação alimentar sua 
participação chegando a 26% dos contaminantes (OMS, 2001). Nesse contexto, esse 
trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar as condições higiênico-sanitária 
em que se encontra os estabelecimentos comerciais de carnes no mercado municipal 
da feira livre do município de Areia-PB.

DESENVOLVIMENTO

O trabalho foi desenvolvido no mês de setembro de 2014 no município de Areia-
PB, brejo paraibano. Foram observadas e questionadas junto a 17 comerciantes de 
carne do mercado municipal da feira livre sobre as condições de higiene adotadas 
no estabelecimento comercial, sendo abordado os seguintes aspectos: condições dos 
equipamentos, barracas, utensílios utilizados para o corte e acondicionamento das 
carnes, utilização de luvas, tocas e máscaras pelo manipulador e local de abate dos 
animais. 

Com base nas respostas dos comerciantes, foi observado que a 82% dos animais 
são abatidos em matadouros de municípios circunvizinhos, enquanto que 18% são 
abatidos pelos próprios comerciantes. Os aspectos de higiene na feira são considerados 
regular. No entanto, os feirantes, com exceção de um, consideram o ambiente da feira 
adequado para a comercialização de seus produtos. Três dos comerciantes entrevistados 
afirmaram que utilizam apenas água para a limpeza dos utensílios utilizados durante a 
comercialização e do ambiente, o que gera uma preocupação em ralação a contaminação 
da carne devido à falta de uma higiene adequada, sendo também observada a presença 
de animais domésticos, a exemplo de cães e gatos nas proximidades.
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Os equipamentos e utensílios como balanças e facas se mostram desgastados e sem 
higienização adequada. Além disso, a carne fica acondicionada em balcões de madeira 
e cerâmica e penduradas em ganchos. Observou-se que 100% da carne comercializada 
fica exposta as condições ambientes sem nenhuma proteção, com presença de insetos e 
animais. 50% dessas carnes estão expostas pra venda em balcões e 50% penduradas em 
ganchos metálicos em estado de oxidação. Em todas as barracas são utilizados panos 
secos para a limpeza das mãos e utensílios e apenas 4 comerciantes utilizam tocas e 
luvas. Segundo a Resolução RDC n. 216, de 15 de setembro de 2004, os manipuladores 
de alimentos devem se apresentar limpos, utilizando toucas, batas e luvas o que não se 
observa para a grande maioria dos comerciantes de carnes em geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das observações durante a comercialização de carnes na feira livre do 
município de Areia-PB, observa-se que há uma condição higiênico-sanitária precária, 
sem que sejam adotadas medidas mínimas para assegurar a ausência de riscos de 
contaminação para as carnes. Assim, a adoção de medidas conscientizadoras que 
tragam impactos para a saúde do comerciante e, sobretudo, dos consumidores, 
refletindo em melhoria nas condições de acondicionamento, armazenamento e na 
própria comercialização desses produtos. Para tanto, deve haver a integração tanto 
dos vendedores quanto dos consumidores para que os resultados apareçam de forma 
permanente e que esses produtos atinjam padrões aceitáveis de qualidade.2
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RESUMO

Algumas práticas realizadas junto aos feirantes, a exemplo de trabalho de 
conscientização dos riscos de contaminação por meio de uma má condição 
de manuseio e higiene dos produtos, embalagem e ambiente podem 
contribuir significativamente para um melhor desempenho do feirante em 
seu estabelecimento comercial, bem como garantir um alimento saudável, 
atraindo, assim, os consumidores. Neste contexto, o objetivo deste trabalho 
foi descrever as ações desenvolvidas junto aos comerciantes de carne da 
feira livre do município de Areia-PB, a fim de promover uma melhoria 
em seu cenário de precariedade higiênico-sanitária. Para isso, foram 
aplicados minicursos itinerantes, utilizando recursos audiovisuais de fácil 
entendimento e distribuídos panfletos informativos aos feirantes. Com 
isso, notou-se que às expectativas de aceitação das informações passadas, 
no momento da feira livre, utilizando-se de linguagem simples e material 
ilustrativo despertou o interesse por parte dos feirantes, atingindo, assim, 
as expectativas de absorção das informações, sendo observado com a 
aplicação prática desses conhecimentos por parte dos mesmos. 

Palavras-Chave: Higiene. Saúde. Carne.

INTRODUÇÃO

A feira livre é considerada um dos locais mais tradicionais de comercialização 
de alimentos a varejo, sendo uma forma de comércio móvel, com circulação dentro 
das áreas urbanas (GARCIA-CRUZ et al, 2000; MOY et al,1997). Por serem instaladas 
de forma itinerante em praças e vias públicas, feiras livres trazem comodidade aos 
consumidores (SILVA et al, 2007). Entretanto, é motivo de preocupação e cautelas 
frequentes, em virtude de suas deficiências higiênico-sanitárias (GARCIA-CRUZ et al, 
200; MOY et al,1997).

A feira livre tem demonstrado resistência à inovação, sem acompanhar a 
evolução dos mercados e dos serviços prestados ao consumidor na comercialização de 
alimentos. Observa-se que as feiras apresentam problemas como: falta de higiene, má 
estrutura das barracas, comercialização de produtos não permitidos, falta de segurança 
e desorganização. Deve-se considerar, ainda, que nas feiras livres os alimentos de 
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origem animal e seus produtos derivados ficam expostos sob condições insalubres, 
sujeitos às ações diretas dos microrganismos patogênicos ou não, provenientes da 
contaminação do ambiente e poluição ambiental, como também de insetos, quando 
o produto não está adequadamente acondicionado ou embalado (GERMANO et al, 
2001). Tais problemas colocam em risco a sobrevivência das feiras, esse cenário se 
agrava pela falta de fiscalização e inadequação das instalações e péssimas condições 
de trabalho, sendo essa problemática é de suma importância pelo peso cultural que é 
imputado a feira.

Segundo Ribeiro (2007), as feiras livres têm uma atenção pequena se comparada 
ao movimento econômico que promovem, visto que as feiras promovem geração de 
trabalho e renda e identidade regional. Além de ser uma oportunidade ao produtor rural 
de comercializar seu produto de forma rápida e eficiente. Neste contexto, este trabalho 
teve como por objetivo de descrever ações desenvolvidas junto aos comerciantes de 
carne da feira livre do município de Areia-PB, a fim de possibilitar melhorias nas 
condições higiênico-sanitárias da feira. 

DESENVOLVIMETO

O grande desafio na prática de conscientização sobre higiene, riscos de 
contaminações de carnes e consequentemente dos consumidores para os feirantes 

É o baixo nível de escolaridade dos feirantes, a pouca disponibilidade de tempo 
para a busca desse conhecimento, a falta de infraestrutura no ambiente da feira livre e 
principalmente as práticas tradicionais seguidas a longo tempo, entre outros.

Para amenizar estes problemas foram desenvolvidas metodologias de ensino, 
levadas aos feirantes de forma rápida e objetiva. Foram aplicados minicursos 
itinerantes com duração de dez a quinze minutos, sendo desenvolvidos em forma de 
portfólios com figuras ilustrativas de forma a despertar o interesse dos feirantes. Essa 
ferramenta foi fundamental para o aprendizado dos mesmos. A forma de abordagens 
ao feirante, utilizando linguagem coloquial durante a aplicação dos cursos também 
se mostrou eficiente para o entendimento e interesse. Foram distribuídos pós-curso 
panfletos com o conteúdo condensado dos cursos aplicados como forma de ajudar na 
fixação das informações passadas nos cursos. 

Os cursos foram aplicados semanalmente na forma de módulos curtos durante 
a realização da feira livre na presença dos consumidores. Os conteúdos abordados 
foram:  boas práticas de manipulação de alimentos; higienização de manipuladores; 
compra, transporte e armazenamento correto; e higienização de ambientes.  

Os conteúdos dos cursos foram absorvidos e colocados em prática pelos feirantes. 
Após os cursos foram observadas ações por parte dos mesmos como reforma das 
barracas de venda, com implantação de azulejos de fácil limpeza; utilização de luvas, 
tocas e jalecos; utilização de álcool gel, água sanitária e detergente para limpeza de 
materiais, mãos e ambiente; e utilização de sacos de lixo, diminuindo consideravelmente 
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a presença de animais e pragas no ambiente da feira, além do aumento da preocupação 
com a procedência dos produtos vendidos, desde a obtenção até o transporte a feira.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os comerciantes de carne da feira livre do município de Areia-PB foram 
receptivos as ações educativas realizadas, incorporando algumas mudanças no hábito 
de higiene, as quais são claramente perceptíveis no ambiente e pelos consumidores. 
No entanto, surge a necessidade da aplicação de cursos com novos temas e de 
aprimorar as metodologias de ensino, a fim de atingir um maior número de feirantes, 
melhorando ainda mais a estrutura do ambiente da feira e as condições de higiene. 
Entretanto, mesmo com as mudanças já observadas no ambiente da feira livre de 
Areia, as condições de acondicionamento e comercialização de carnes ainda não são 
consideradas satisfatórias. Nesse contexto, é necessário a implementação de políticas 
públicas de conscientização sobre os riscos de contaminação de carnes devido as formas 
inadequadas de manipulação e infraestrutura do ambiente
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INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA ATRAVÉS DO TRABALHO 
E DA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO: UM ESTUDO NO SINE 

TOCANTINS

Heriberto Francisco Xavier[109]

RESUMO

Pesquisas recentes mostram que, no Brasil, há uma tendência do aumento 
da população idosa, a qual nas próximas décadas tende a ser maior que 
a de crianças e jovens. A população idosa é formada por aquelas pessoas 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (BRASIL, 2007). Sendo 
assim, este artigo tem por finalidade apresentar os resultados preliminares 
do projeto “O SINE Tocantins e as Ações de Trabalho e Educação para o 
Trabalho na Terceira Idade”, o qual tem por objetivo realizar um estudo 
diagnóstico sobre o papel do SINE Tocantins no que tange às ações 
inerentes ao trabalho e à educação para o trabalho na terceira. O mesmo é 
relevante por considerar que o trabalho e a educação para o trabalho são 
instrumentos indispensáveis à inclusão de grupos sociais ou de pessoas, a 
exemplo das idosas, que se encontram em situação de vulnerabilidade ou 
exclusão. Assim, no projeto estão sendo utilizados, como procedimentos 
de coleta de informações, o levantamento bibliográfico, a observação em 
campo e a aplicação de questionário aos gestores da instituição. Resultados 
preliminares apontam que, apesar de 10,5% da população do Estado do 
Tocantins possuir 60 anos ou mais de idade (IBGE, 2013), o SINE Tocantins 
não desenvolve, ainda, ações relacionadas ao trabalho e à educação para 
o trabalho especificamente para essa população e que, por consequência, 
contribuam com sua inclusão social das mesmas. A coleta de novas 
informações será necessária para obtermos um diagnóstico conclusivo a 
respeito da temática, mas acreditamos que a instituição deve começar a 
pensar em alternativas e ações que favoreçam a inserção, permanência ou 
continuidade da pessoa idosa no mercado de trabalho formal.   

Palavras-Chave: Trabalho e Educação. Inclusão Social. Pessoa Idosa. 

INTRODUÇÃO

“Inclusão Social da Pessoa Idosa Através do Trabalho e da Educação para o 
Trabalho: um Estudo no SINE Tocantins” traz os resultados preliminares do projeto 
“O SINE Tocantins e as Ações de Trabalho e Educação para o Trabalho na Terceira 
Idade”, o qual está sendo desenvolvido para a elaboração do trabalho de conclusão do 
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Bosco (UCDB). Pedagogo da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social do Estado do Tocantins 
(SETAS-TO). E-mail: xavier.hf94@gmail.com.
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Curso de Pós-Graduação Lato sensu em Educação, Diversidade e Inclusão Social, da 
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).  

O projeto, desenvolvido entre setembro de 2014 e fevereiro de 2015, tem por 
objetivo principal realizar um estudo diagnóstico sobre o papel do Sistema Nacional de 
Emprego do Estado do Tocantins (SINE Tocantins) no que tange às ações/atividades 
inerentes ao trabalho e à educação para o trabalho na terceira. Para tanto, estamos 
utilizando, como procedimentos de coleta de informações, o levantamento bibliográfico 
sobre a temática em questão, a observação em campo e a aplicação de questionário aos 
gestores da instituição.  Ressaltamos que serão apresentadas, neste artigo, apenas as 
informações obtidas com o levantamento bibliográfico e a observação em campo que 
foram realizados entre setembro e outubro de 2014. 

Assim, iniciaremos com a definição de alguns conceitos fundamentais ao 
entendimento de nosso projeto e deste artigo, a saber: trabalho, educação para o 
trabalho, inclusão social e pessoa idosa. Depois, faremos algumas considerações 
Sistema Nacional de Empregos e seu papel social, principalmente no que se refere ao 
desenvolvimento de ações que promovam a inserção, permanência ou continuidade das 
pessoas no mercado de trabalho.  Feito isso, refletiremos sobre a importância do trabalho 
e educação para o trabalho como instrumentos de superação da vulnerabilidade e de 
inclusão social da pessoa idosa.  Continuando, será exposto um breve panorama, a partir 
de dados estatísticos, sobre a pessoa idosa e o mercado de trabalho.  Finalizando, serão 
apresentados alguns aspectos conclusivos, mas preliminares, sobre o desenvolvimento 
do projeto, bem como serão apontadas algumas sugestões de ações inerentes ao 
trabalho e a educação para o trabalho a serem desenvolvidas pelo SINE Tocantins em 
prol das pessoas idosas e sua inclusão social.  

DEFININDO ALGUNS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

A compreensão do projeto “O SINE Tocantins e as Ações de Trabalho e Educação 
para o Trabalho na Terceira Idade” e do artigo “Inclusão Social da Pessoa Idosa Através 
do Trabalho e da Educação para o Trabalho: um Estudo no SINE Tocantins” perpassa 
pelo entendimento dos conceitos de trabalho, educação para o trabalho, inclusão social 
e pessoa idosa. Por essa razão, vamos indicar, na sequência, uma breve definição de 
cada um deles. 

Diante do contexto social em que está inserido atualmente, e devido à sua 
importância na vida de nós seres humanos, optamos por conceituar o “trabalho” a 
partir de uma concepção ontológica e histórica, na qual este é concebido como: 

[...] o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das 
necessidades humanas [...]. Podemos, pois, dizer que a essência do 
homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao homem; 
não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência 
do homem. Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios 
homens. O que o homem é, é-o pelo trabalho. A essência do homem é 
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um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se 
complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico. [...] Sendo a 
essência humana definida pelo trabalho, continua sendo verdade que 
sem trabalho o homem não pode viver (SAVIANI, 2007, p.154-155).

Como se vê, nas de Saviani, o trabalho é a essência do ser humano, é algo 
conquistado por ele e indispensável à sua vida.  Em outras palavras: o que dá sentido 
a vida humana é o trabalho. Diante disso, entendemos que toda atividade realizada 
pelos seres humanos se caracteriza como trabalho e, portanto, todos têm direito ao 
seu exercício de forma digna e condizente com sua condição cronológica, biológica 
e psicológica. O trabalho é, dessa forma, um elemento fundamental de inclusão 
das pessoas, a exemplo das idosas, que de alguma forma são ou foram excluídos da 
sociedade. 

Se, como seres humanos, temos direito ao trabalho, temos também, por 
consequência, direito a um processo que nos prepare para a inserção, permanência 
ou continuidade em um trabalho formal, digno, bem remunerado e que leve em 
consideração nossa condição cronológica, biológica e psicológica.  A esse processo, 
damos o nome de “educação para o trabalho”, o qual envolve ações/atividades, tais 
como: cursos de qualificação e capacitação profissional; programas e projetos de 
inclusão produtiva; palestras, oficinas, minicursos e seminários voltados aos aspectos 
trabalhistas e à conscientização de pessoas, governos, empregadores e da sociedade 
sobre a importância do trabalho, por exemplo, na terceira idade.  Em suma, diante da 
concorrência frenética e da exigência cada vez maior de qualificação para o exercício 
do trabalho formal, é preciso que as instituições sociais, como o SINE Tocantins, 
desenvolvam estas e outras ações tendo em vista contribuir para a superação do 
desemprego e da exclusão, gerada por este, de pessoas e grupos sociais.

Outro conceito a ser definido é o de “inclusão social”, pois tem relação direta 
com nosso projeto e também com este artigo. Sabemos que muito se tem ouvido falar 
e debatido, principalmente no mundo acadêmico, sobre este conceito, tanto no Brasil 
quanto em outros países da América Latina e do mundo. Mas, o que realmente é incisão 
social?  Em resposta a este questionamento, pode-se dizer que ela [a inclusão social] 
é o “processo que visa promover a inclusão dos segmentos em vulnerabilidade social, 
destacando a cidade, a escola, o emprego e a proteção social” (KOWARICK, 2003, p. 
75 apud BORBA; LIMA, 2011, p. 222). Nesta citação fica explicito que o emprego (ou 
trabalho) é um dos fatores de inclusão dos segmentos ou grupos, a exemplo das pessoas 
idosas, que historicamente não tiveram ou não têm acesso aos bens e serviços sociais.  
Corroborando com essa visão, a inclusão social também pode ser concebida como:

Processo que garante que as pessoas em risco de pobreza e exclusão 
social acedam às oportunidades e aos recursos necessários para 
participarem plenamente nas esferas económica, social e cultural e 
beneficiem de um nível de vida e bem‑estar considerado normal na 
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sociedade em que vivem (COM, 2003, p. 9 apud BORBA; LIMA, 2011, 
p.222).

Em síntese, a inclusão social se relaciona aos processos que tenham por finalidade 
oferecer oportunidade de condições às demandas sociais em situação de vulnerabilidade 
que não têm ou não tiveram as mesmas oportunidades, dentro da sociedade, que outras 
demandas sociais. Dentre estas demandas em situação de vulnerabilidade, destacamos 
as mulheres, os negros, os indígenas, as pessoas com deficiência e as pessoas idosas. 
Estas últimas são o foco de nosso projeto e merecem atenção especial nas políticas 
públicas e nas ações relacionadas ao trabalho e à educação para o trabalho.  

 Concluindo este tópico do artigo, e mesmo já tendo mencionado esse conceito 
por algumas vezes, é chegada a hora de definir o conceito de “pessoa idosa”. Assim, 
entende-se que esta é a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 
(BRASIL, 2007). É importante ressaltarmos que as denominações “idoso”, “pessoa da 
terceira idade” e “pessoa da maturidade” estão relacionadas também a este conceito e, 
ao decorrer das próximas linhas, utilizaremos uma ou outra denominação. Destarte, o 
projeto se fundamenta no conhecimento das ações, desenvolvidas pelo SINE Tocantins, 
que favoreçam a inclusão social, através do trabalho e da educação para o trabalho, 
desse grupo social e etário cada vez mais crescente no Brasil e no mundo, conforme 
será explicitado mais adiante.

O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGOS E SEU PAPEL SOCIAL

Por meio do Decreto nº 76.403, de 8 de outubro de 1975, foi criado o Sistema 
Nacional de Emprego (SINE) e se incumbiu ao Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) sua a coordenação e supervisão. É importante destacar que o Art. 2º, desse 
mesmo decreto, menciona que integram esse sistema “a Secretaria de Emprego e 
Salário, os serviços e agências federais de emprego, os sistemas regionais de emprego 
e as agências núcleos, postos ou balcões de emprego, públicos ou particulares, em todo 
o território nacional” (BRASIL, 1975).  

Como se nota, o SINE é um órgão criado pelo Governo Federal há 39 anos e 
está presente em todo o território brasileiro, funcionando através de convênios, por 
exemplo, com Municípios e Estados.   Neste contexto, o posto do SINE que estamos 
desenvolvendo o projeto/estudo está vinculado ao Estado do Tocantins, daí a 
denominação SINE Tocantins.    Ressaltamos também que: 

Art. 3º. Constituem objetivos do SINE: I - Organizar um sistema 
de informações e pesquisas sobre o mercado de trabalho, capaz de 
subsidiar a operacionalização da política de emprego, a nível local, 
regional e nacional. II - Implantar serviços e agências de colocação, 
em todo o País, necessários à organização do mercado de trabalho. 
III - Identificar o trabalhador, por meio da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, como participante da comunidade brasileira 
de trabalho. IV - Propiciar informação e orientação ao trabalhador 
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quanto à escolha de seu emprego. V - Prestar informações ao mercado 
consumidor de mão-de-obra sobre a disponibilidade de recursos 
humanos. VI - Fornecer subsídios ao sistema educacional e ao sistema 
de formação de mão-de-obra para a elaboração de suas programações. 
VII - Estabelecer condições para a adequação entre a demanda do 
mercado de trabalho e a força de trabalho em todos os níveis de 
capacitação (BRASIL, 1975). 

Em nossa concepção, estes objetivos são essenciais ao cumprimento do papel 
social do SNE, que é proporcionar a inserção, permanência ou continuidade das pessoas 
em um trabalho ou no mercado de trabalho formal.  Esse papel deve ser reforçado a 
cada dia com vistas a garantir o direito de todos os seres humanos, como já foi dito 
anteriormente, a um trabalho digno, bem remunerado e condizente com sua condição 
cronológica, biológica e psicológica. 

Os serviços ou ações oferecidos pelo SINE devem estar ao alcance de toda a 
população independente de condição econômica, social, de gênero ou idade. A nós, 
interessa saber se tais serviços ou ações estão também chegando aos idosos que 
queiram, por exemplo, ingressar no mercado de trabalho ou continuar nele após a 
aposentadoria. 

O SINE Tocantins possui, atualmente, 9 (nove) postos de atendimento presentes 
em oito cidades, a saber: Araguaína (1), Araguatins (1), Dianópolis (1), Guaraí (1), 
Gurupi (1), Palmas (2), Paraíso do Tocantins (1) e Porto Nacional (1). 

De antemão, é preciso mencionar que nosso projeto tem como foco de estudo 
apenas o posto situado na região central da cidade de Palmas, capital do Estado do 
Tocantins.  Neste posto, segundo observações realizadas entre setembro e outubro de 
2014, são desenvolvidos diversos serviços, tais como: cadastro e encaminhamento de 
pessoas para vagas de emprego disponibilizadas por empregadores/empresas, emissão 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social, encaminhamento de pessoas para os 
cursos do Pronatec Trabalhador e oferta de cursos de capacitação profissional de curta 
duração.  Não se observou, contudo, no período citado, a presença de pessoas idosas 
a procura desses serviços, o que reforça ainda mais a importância de se desenvolver 
ações, principalmente educativas, que possibilitem a procura desses serviços por tais 
pessoas. 

TRABALHO E EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO: INSTRUMENTOS DE SUPERAÇÃO 
DA VULNERABILIDADE E DE INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA

Com o advento da sociedade capitalista no Brasil, muitos grupos sociais passaram 
a viver em situação de vulnerabilidade e/ou exclusão. Como exemplos, destacamos 
aqueles formados por negros, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência e 
pessoas idosas.  Diante disso, “as pessoas idosas defrontam-se com os efeitos desta 
vulnerabilidade social, pois são consideradas socialmente como improdutivas e 
muitas vezes não têm acesso ao mercado de trabalho e se mantêm na informalidade” 
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(SCORTEGAGNA, 2010, p.40). Conforme explicitado pela autora, são muitos os idosos 
que não têm acesso ao mercado de trabalho formal, mesmo dispondo de condições 
biológicas e psicológicas de desenvolver as atividades trabalhistas.  Além disso, é 
importante lembrar que:

O modelo capitalista fez com que a velhice passasse a ocupar um 
lugar marginalizado na existência humana, na medida em que a 
individualidade já teria os seus potenciais evolutivos e perderia então 
o seu valor social. Desse modo, não tendo mais a possibilidade de 
produção de riqueza, a velhice perderia o seu valor simbólico (VERAS, 
2002 apud MENDES; GUSMÃO; FARO; LEITE, 2005, p.424).

Diante dos aspectos expostos nas citações acima, defendemos a ideia de que 
as pessoas idosas não devem ser vista a partir da concepção capitalista, pois muitas 
deles dispõem de condições favoráveis ao trabalho e, portanto, não se pode medir 
sua capacidade apenas por sua condição cronológica. Também acreditamos que o 
trabalho é essencial ao idoso, pois ele [o trabalho] “permite o ato de existir enquanto 
cidadão e auxilia na questão de se traçar redes de relações que servem de referência, 
determinando, portanto, o lugar social e familiar” (VIEIRA, 1996 apud MENDES; 
GUSMÃO; FARO; LEITE, 2005, p. 424) inclusive após a aposentadoria. 

Na sociedade capitalista, da qual fazemos parte, difundiu-se a ideia de que alguém 
que se aposenta o faz por não conseguir desempenhar com precisão suas atividades 
trabalhistas e assim: 

[...] o trabalhador se converte em aposentado, sem um papel social 
reconhecido e aceito e, o que é pior, em uma sociedade que valoriza 
o trabalho como fonte de status econômico e social, o aposentado 
não produz, um passivo que desperdiça recursos públicos através das 
aposentadorias, o que acarreta uma avaliação negativa (MORAGAS, 
2004, p.12 apud SCORTEGAGNA, 2010, p.49).

Acrescentamos ao exposto que muitas instituições sociais, como o SINE 
Tocantins, que deveriam proporcionar a inserção, manutenção ou continuidade do 
idoso no mercado de trabalho formal, não estão desenvolvendo, ainda, ações nesse 
sentido.  Dessa forma, tais instituições estão em dissonância com o exposto no Estatuto 
do idoso, o qual afirma que: 

Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas de: I - 
profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus 
potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas; II - 
preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência 
mínima de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, 
conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais 
e de cidadania; III - estímulo às empresas privadas para admissão de 
idosos ao trabalho (BRASIL, 2007, p.19-20).
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Para garantir a efetivação desse Estatuto é preciso que as instituições sociais 
pensem e ponham em pratica alternativas viáveis para a população idosa, principalmente 
no que se refere ao trabalho e à educação para o trabalho, pois são instrumentos 
legítimos de inclusão social. Além do mais, sabemos que: 

Habilidade e vontade de trabalhar por parte da população idosa 
dependem do seu estado de saúde, da sua capacidade funcional, 
das condições do mercado de trabalho além da legislação vigente. 
Aposentadoria compulsória e discriminação no ambiente de trabalho 
aliados à baixa qualificação da mão-de-obra são obstáculos à maior 
participação da população idosa no mercado de trabalho. Políticas 
de saúde e educação passam a ser importantes para o alcance dessas 
metas (CAMARANO; PASINATO, 2004, p.262 apud SCORTEGAGNA, 
2010, p.67).

Um aspecto importante destacado na citação acima é a baixa qualificação da 
mão-de-obra população idosa e isso se torna em um obstáculo para sua inserção, 
manutenção ou continuidade no mercado de trabalho. Diante disso, questionamo-
nos: O que o as instituições sociais, como o SINE Tocantins, têm feito para solucionar 
esse problema e garantir a população idosa acesso, permanência ou continuidade no 
mercado de trabalho? 

Sabemos que há muitas instituições sociais desenvolvendo ações/atividades de 
lazer, culturais e educativas direcionadas às pessoas idosas, a exemplo dos Centros 
de Convivência da Maturidade dos Centros de Referência da Assistência Social e das 
Universidades da Maturidade. Contudo, o SINE Tocantins ainda não desenvolve 
ações, relacionadas ao trabalho e à educação para o trabalho, especificamente para 
essas pessoas. Isso ficou explicitado nas observações realizadas na instituição nos 
meses de setembro e outubro de 2014. Desta forma, não está contribuindo, também, 
para a inclusão social das mesmas nem para deixarem a condição de vulnerabilidade e 
exclusão a que foram submetidas pela sociedade capitalista. 

Por meio das ações de educação para o trabalho, como as já mencionadas neste 
artigo, será possível combater tal exclusão e vulnerabilidade e, por isso, ”[...] a educação 
deve possibilitar uma formação continuada para o mercado de trabalho, uma vez que 
o idoso tem condições de continuar trabalhando” (SCORTEGAGNA, 2010, p.122) e 
contribuindo com o desenvolvimento da sociedade.

PANORAMA ESTATÍSTICO SOBRE A PESSOA IDOSA E O MERCADO DE TRABALHO

De acordo com Mendes, Gusmão, Faro e Leite (2005), o envelhecimento da 
população é um fenômeno mundial iniciado nos países desenvolvidos em decorrência 
de uma série de fatores, que começaram a ocorrer a partir do final da década de 
1940, dentre os quais se destacam a queda de mortalidade, as grandes conquistas do 
conhecimento médico, a urbanização adequada das cidades, a melhoria nutricional, 
a elevação dos níveis de higiene pessoal e ambiental tanto em residências como no 
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trabalho e os avanços tecnológicos. Estas autoras acrescentam ainda que nos países 
menos desenvolvidos, como o Brasil, o aumento da expectativa de vida tem sido 
evidenciado pelos avanços tecnológicos relacionados à área de saúde, nos últimos 60 
anos, que tornaram possível a prevenção ou cura de muitas doenças. 

Assim, como já mencionamos, as pessoas idosas são aquelas como idade igual 
ou superior a 60 anos. Para estas, durante muito tempo, o mercado de trabalho fechou 
suas portas por ter concepção de que eram improdutivas. Porém, a tendência atual é 
que essas portas voltem a se abrir, e como mais frequência, devido ao reconhecimento 
do potencial que estas pessoas dispõem para o trabalho e pela a falta de mão-de-obra 
entre a população jovem brasileira que tende a diminuir nas próximas décadas. Neste 
sentido:

Já se foi o tempo em que pessoas com mais de 65 anos não conseguiam 
uma colocação no mercado de trabalho. Hoje, com os constantes 
recordes de geração de empregos, este quadro se inverteu e cada vez 
mais os empregadores buscam trabalhadores idosos para contratar. 
Tendência confirmada pelos dados da Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego. Conforme o 
levantamento, em 2009, foram contratados 320.620 trabalhadores 
com idade a partir dos 65 anos – 7,08% a mais que o registrado no 
ano anterior. Entre os contratantes o destaque ficou por conta da 
Administração Pública, que colocou 141.173 brasileiros de volta ao 
batente, 44,03% do total. Logo depois aparecem os setores de Serviços 
(30,51%), Indústria de Transformação (8,06%), Comércio (7,44%), 
Construção Civil (4,24%), Agropecuária (4,20%), Serviços Industriais 
de Utilidade Pública (1,12%) e Extrativa Mineral (0,40%) (CASTILHO, 
2010, p. 24-25).

Diante disso, apresentamos também dados do IBGE (2013) que revelam a forte 
tendência de envelhecimento da população brasileira e apontam que o grupo de idosos 
de 60 anos ou mais de idade passará de 13,8%, em 2020, para 33,7%, em 2060, e será 
maior que o grupo de crianças, em 2030, e de crianças e jovens, em 2055. Além disso, 
os dados mostraram que 27,1% dos idosos estavam no mercado de trabalho, dedicando 
a este uma média de 34,7 horas semanais. Também é interessante destacar que:

Os jovens de 16 a 24 anos e os idosos de 60 anos ou mais de 
idade apresentavam os maiores percentuais de trabalhadores na 
informalidade, cujas taxas foram de 46,9% e 70,8%, respectivamente, 
em 2012 [...]. A razão para este resultado decorre das especificidades 
destes grupos etários. Os idosos, em grande medida, já completaram 
seu ciclo produtivo, sendo que seu retorno ou manutenção no mercado 
de trabalho ocorre devido à necessidade de complementação da renda 
ou mesmo como um meio de socialização. Como grande parte deste 
grupo já é composto por aposentados ou pensionistas, a carteira de 
trabalho assinada não é o aspecto que mais atrai esse grupo para o 
retorno ao mercado de trabalho. (IBGE, 2013, p.145). 
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Os dados IBGE (2013) também revelam que 10,5% da população do Estado 
do Tocantins possui 60 anos ou mais de idade, o que corresponde a mais de 120 mil 
pessoas. Diante disso, reforçamos a ideia de que é preciso que o SINE Tocantins 
desenvolva ações de inserção, permanência ou continuidade dessa população em um 
trabalho formal. É preciso lembrar também, diante deste contexto, que “as empresas e 
não só o Governo e a sociedade se empenhem na busca de programas viáveis de inclusão 
dos idosos no setor produtivo” (MAGALHÃES, 2008, p.38) com vistas a combater a 
exclusão social e discriminação no mercado de trabalho. Portanto, “[...] é importante 
ressaltar que o trabalho é fator determinante para o desenvolvimento humano, na 
medida em que é por meio dele que se constrói a identidade do sujeito, a qual fornece 
sentido à sua existência como ser social (GOULART JÚNIOR; MERGULHÃO; CANÊO; 
NAJM; LUNARDELLI, 2009, p. 430).

O trabalho também possibilita ao idoso uma independência que não se restringe 
apenas à situação econômica. De acordo com Scortegagna (2010), a independência 
aliada ao envelhecimento está atrelada a realização de tarefas, a capacidade do idoso 
de manter-se no mercado de trabalho ou de voltar a trabalhar após a aposentadoria. A 
autora afirma ainda que, com a inserção ou reinserção no mercado de trabalho, o idoso, 
se aposentado, pode complementar sua renda, auxiliando na economia doméstica, uma 
vez que a organização familiar atual se destaca pela complexidade, na qual o idoso, 
por muitas vezes, volta a ser chefe de família, sendo responsável pela manutenção da 
mesma. 

 Seja qual o for o motivo pelo qual o idoso queira se inserir, manter ou continuar, 
após a aposentadoria, no mercado de trabalho, é dever das instituições sociais, a 
exemplo do SINE Tocantins, desenvolver ações com essa finalidade, principalmente as 
relacionadas com a educação para o trabalho.  

CONCLUSÃO

As considerações feitas nesse artigo foram pautadas no levantamento bibliográfico 
e na observação realizada no SINE Tocantins e os resultados preliminares mostraram 
que a instituição não desenvolve ações, principalmente educativas, que favoreçam 
inserção, permanência ou continuidade das pessoas idosas no mercado de trabalho. 
Consideramos, portanto, que isso é um fator que restringe o processo de inclusão 
dessas pessoas na sociedade tocantinense e, por que não dizer, brasileira.

A coleta de novas informações será necessária para obtermos um diagnóstico 
conclusivo e mais preciso a respeito da temática proposta no projeto. Isso será feito 
entre novembro e dezembro de 2014 e utilizará como instrumento o questionário, o 
qual será aplicado aos gestores da instituição. 

Nessa primeira fase de desenvolvimento de nosso projeto/estudo, apareceram 
algumas dificuldades no que tange ao levantamento do material bibliográfico. Não se 
encontrou, por exemplo, livros que tratassem especificamente da temática “trabalho 
e educação para o trabalho na terceira idade” nem sobre “inclusão social da pessoa 
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idosa através do trabalho e da educação para o trabalho”. Recorremos, assim, a artigos 
de revistas, à legislação brasileira e a trabalhos monográficos para fazer uma leitura 
de aproximação com nossa temática de estudo.  Daí, a importância de se desenvolver 
e incentivar, principalmente no meio acadêmico, novas pesquisas e estudos sobre a 
temática e outras que envolvam a população idosa tocantinense e brasileira.  

Como sugestões, propomos que o SINE Tocantins insira em suas ações aquelas 
direcionadas às pessoas idosas em condições biológica e psicológica de serem inseridas, 
permanecerem ou continuarem, após a aposentadoria, no mercado de trabalho.  

Algumas ações importantes que podemos citar são: a inserção de pessoas idosas 
nos cursos de capacitação profissional de curta duração; a oferta de cursos de capacitação 
profissional específicos para pessoas idosas; a realização de palestras, oficinas, 
minicursos e seminários de conscientização nas empresas e em outras instituições 
sociais; a captação, junto aos empregadores e às empresas, de vagas específicas para 
as pessoas idosas; o monitoramento estatístico das pessoas idosas em condição de 
trabalho no âmbito municipal e estadual, e a realização campanhas educativas que 
visem incentivar as pessoas idosas a participarem dos cursos do Pronatec Trabalhador. 

No mais, acreditamos que, com o desenvolvimento destas e de outras ações, o 
SINE Tocantins estará contribuindo para inclusão social da pessoa idosa e cumprindo, 
ainda mais, com seu papel social. 
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RESUMO

O perfil dos professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
no país é diversificado no tocante à formação, à ação e aos itinerários 
formativos. São múltiplas as dimensões formativas deste professorado 
e sua concretude histórica (histórias de vida, identidades, corporeidade, 
formação inicial, jornada de trabalho, desvalorização social e salarial, 
identidade com o magistério, bem como com a própria modalidade EJA 
para não citar outros). Este trabalho objetiva mapear a oferta da EJA na 
Educação Básica nos municípios de Bananeiras e Solânea nos últimos quatro 
anos (2011 à 2014); identificar o quantitativo de professores que atuam 
na modalidade em questão, bem como a formação inicial e continuada, 
vínculo empregatício, jornada de trabalho, entre outros e conhecer o perfil 
de educador(a) na concepção dos educandos, para atuar na EJA. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa de iniciação ciêntifica cujos os dados seram 
coletados a partir de entrevistas semiestruturadas e analisadas por meio 
da ferramenta da Análise de Contéudo. Resaltamos que é uma pesquisa em 
andamento e sem resultados preliminares.

Palavras Chave: Perfil. Educação. Desvalorização.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho, refere-se a uma pesquisa, em desenvolvimento, junto ao 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq-UFPB), vigência 
2014-20153. Objetiva mapear a oferta da EJA na Educação Básica nos municípios de 
Bananeiras e Solânea nos últimos quatro anos (2011 à 2014); identificar o quantitativo 
de professores que atuam na modalidade em questão, bem como a formação inicial e 
continuada, vínculo empregatício, jornada de trabalho, entre outros e conhecer o perfil 
de educador(a) na concepção dos educandos, para atuar na EJA. 

110 Pedagogia-PIBIC-CCHSA-UFPB, marivania1993@gmail.com

111 PPGE-DE-CCHSA-UFPB, eduardojorgels@gmail.com
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METODOLOGIA E DESCRIÇÃO INICIAL DOS DADOS. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, situada no campo 
da formação de professores. Como instrumento de coleta dos dados, utilizará a técnica 
de entrevista semiestruturada e os dados serão analisados segundo a perspectiva da 
Análise de Conteúdo, preconizada por Bardin (2011). No início da pesquisa houve alguns 
empecilhos devido à escassez de dados, tanto por parte do município de Bananeiras, 
como também por parte do município de Solânea no que diz respeito a Educação de 
Jovens e Adultos. Nas secretarias de educação de cada município não tinha dado algum 
referente a modalidade EJA. Contudo, conseguimos ir às escolas em busca dos dados, 
para a realização da pesquisa em questão. Foram realizados mapeamentos iniciais nos 
municípios em foco, onde demos início a coleta de dados, registrando o número de 
alunos matriculados na EJA entre os anos de 2011 até 2014. Em Solânea, visitamos 
uma, das duas escolas da rede públicas municipais que atende a EJA. No terreno da 
escola, tivemos acesso ao número de alunos matriculados em cada ano, bem como o 
número da evasão escolar.

 No município de Bananeiras, apenas tivemos acesso aos dados gerais do 
município. Na cidade de Solânea existem apenas duas escolas do município que 
oferecem atendimento a modalidade EJA, que são localizadas na zona urbana, pois, 
na zona rural não existe nenhuma. Por outro lado, em Bananeiras são três escolas na 
zona urbana e uma no distrito de Tabuleiro, zona rural deste município. Inicialmente, 
as entrevistas foram feitas com os alunos da EJA da cidade de Solânea. Nas entrevistas, 
alguns alunos fizeram um breve relato de suas experiências de vida. Os relatos 
trouxeram conteúdos importantes, pelos quais avaliamos como importantes para o 
professor poder se aperfeiçoar como profissional e ser humano. 

São histórias emocionantes que mostram as experiências de vida e as dificuldades 
que cada um deles passou para estar frequentando, atualmente, uma escola. É 
importante lembrar que algumas pessoas nunca tiveram a oportunidade de estarem 
em uma escola quando crianças. Em Solânea, por exemplo, foi possível observar em 
uma das escolas da rede pública, que o método de ensino transmitido pela educadora é 
o mesmo utilizado para à educação infantil. Este fato ratifica uma velha problemática, 
ou seja, prática pedagógicas de professores que atuam na EJA semelhante àquelas 
desenvolvidas para as crianças. Isso acontece, provavelmente, porque estas educadoras, 
são também educadores de crianças durante o dia, e, cansadas em alguns momentos, 
resolvem adotar a mesma metodologia utilizadas para com as crianças. 

A falta de formação continuada é um dos grandes problemas que a modalidade 
EJA enfrenta; os educadores sofrem por não saberem lidar com determinadas 
situações, uma vez que ainda não se tem definido um perfil para esses educadores, 
devido a especificidade de alunos que esta modalidade abarca. Para ensinar na EJA, o 
professor(a) precisa obter uma sólida formação em Centros e Faculdades de Educação 
e de Formação de Professores, bem como estar em processo de formação continuada, 
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com pessoas experientes e capazes de ouvir e de contribuir para atender as necessidades 
formativas dos mesmos (SILVA 2011; SOUZA, 2007). 

Esta formação continuada teria no “chão” da prática ao seu diálogo com a teoria. 
De acordo com Silva (2011), sobre a formação de professores para atuar na EJA 
revelaram alguns elementos imprescindíveis para este processo: “O educando jovem e 
adulto como fio condutor da formação do professor; O educando jovem e adulto, o seu 
direito à educação e à professores qualificados; O diálogo como princípio educativo e da 
formação de professores”. Nesses, a presença do educando como elemento norteador 
da formação, demonstra a necessidade de se conhecer como este pensa o perfil do 
educador da EJA, uma vez que partimos do pressuposto de que ele possui um dado 
saber que o capacita para revelar sua concepção e, assim, indicar o perfil de educador 
desejado, segundo sua ótica. 

Ainda neste percurso de investigação inicial, tivemos a satisfação de observar 
e entrevistar alguns alunos, onde na ocasião fiz os seguintes questionamentos: O 
que vocês esperam das escolas? E dos professores? E alguns deles relataram suas 
trajetórias de vida. Entre eles, o Sr. João Gomes, de 56 anos, que estuda o segundo 
ano em uma das escolas municipais de Solânea, segundo ele: “espero ficar um bom 
tempo na escola para, quando sair dela, já saiba ler e escrever e que ela me permita 
adquirir conhecimentos, para não sofrer mas como já sofri, pois já morei em quase 
todo Brasil, como morei fora do Brasil” [não especificou o País onde morou]; “e dos 
professores da EJA eu quero que eles possam passar de forma clara os conteúdos 
para nós”. O Sr. João, morava no sítio Poderosa, no município de Solânea, quando 
criança seus pais não permitiram que ele estudasse, então ele se dedicava ao trabalho 
no campo [agricultura], mas sempre sonhou em estudar para poder ter uma vida mas 
melhor”. Outra entrevista foi a Sra. Kátia Pereira, de 31 anos que estuda o quarto ano. 
Segundo seu depoimento, “quer paz para a escola”, única coisa que ela citou do que 
espera da escola; e, em relação ao perfil dos professores asseverou: “tem que ser legal 
com os alunos, eu parei de estudar aos 16 anos, pois engravidei e não tinha como 
estudar, tive que trabalhar muito para criar a minha filha, agora com 31 anos tive 
o privilégio de voltar a estudar, voltei a estudar porque gostava de escrever, faz só 
três meses que moro aqui em Solânea, mas assim que surgiu o convite para estudar 
já aceitei”.

 Conforme estes dois relatos, as histórias dos educandos da EJA vão se 
entrelaçando e tecendo um cenário comum as crianças pobres, ou seja, “o trabalho 
como a primeira experiência de educação não escolar” (SILVA; SILVA, 2009-2010). 
Este trabalho se expressa, segundo nossos depoentes em “cuidar de seus irmãos mais 
novos”, no caso das mulheres, e, no caso dos homens, o fato de terem que trabalhar 
na lavoura para ajudar os seus pais. Somente agora estão podendo usufruir do direito 
de estudar, e assim, sonhar com uma vida mais digna. Nessa direção, cabe ressaltar a 
seguinte reflexão de Arroyo (2006, p. 17-32): “Desde que a EJA é EJA esses jovens e 
adultos são os mesmos; pobres, desempregados, na economia informal, negros, nos 
limites da sobrevivência. São jovens e adultos populares. Fazem parte dos mesmos 
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coletivos sociais, raciais, étnicos, culturais. O nome genérico: educação de jovens e 
adultos oculta essas identidades coletivas. [...] Trata-se de trajetórias coletivas de 
negação de direitos, de exclusão e marginalização [...]. Assim, por se tratar de uma 
pesquisa ainda em fase de desenvolvimento, foram coletados alguns dados, porém não 
suficientes para responder aos objetivos propostos por esta pesquisa. 

Contudo, os dados coletados revelam a grave realidade educacional tanto no 
município de Solânea, quanto no município de Bananeiras, no que diz respeito a 
modalidade EJA, isto é, os dados iniciais mostram que, há em ambos os municípios, 
pouquíssimas escolas voltadas para o atendimento aos educandos da EJA. Mostram 
ainda, que não há uma formação continuada para os professores(as) para esta 
modalidade de ensino, confirmando a pesquisa realizada por Silva, Lins e Silva (2014). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Esta pesquisa é importância para os municípios onde a mesma está sendo 
desenvolvida. A partir dela saberemos o que realmente os educandos desejam dos seus 
educadores. Os educadores devem ter uma formação continuada, para se aperfeiçoarem 
melhor nessa modalidade, que, por sua vez, abrange uma grande especificidade de 
educandos, dos mais variados públicos e faixa etárias.
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RESUMO

No Brasil, o uso dos recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação 
está limitado a uma pequena camada da população, o que acaba contribuindo 
para a concentração de poder e renda e, consequentemente, acentuam as 
diferenças sociais. As ferramentas de comunicação e interconexão abrem 
um leque de oportunidades e agem possibilitando o desenvolvimento, a 
interação e a inclusão digital e social. O presente trabalho trata-se de um 
projeto de extensão de execução contínua no Centro de Ciências Agrárias da 
UFPB e teve como objetivo principal promover a inserção social através da 
utilização de metodologias específicas de acesso à internet e às Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC’s), como meio de possibilitar a 
inclusão no mercado de trabalho e cidadania de jovens da zona rural do 
brejo paraibano, visando a redução da desigualdade social na região. 
Para tal, foram ministrados cursos de informática, cuja metodologia de 
ensino empregada esteve relacionada com o uso de softwares facilitadores, 
exercícios práticos para este público-alvo e usos de testes avaliativos. 
No decorrer do curso, foi possível notar uma evolução muito rápida no 
aprendizado dos alunos. O uso da internet e dos recursos de informática 
promoveram uma nítida melhora na autoestima, estimulando o exercício 
da cidadania, a aquisição e produção de conhecimentos e contribuíram 
para a capacitação profissional dos participantes. Os cursos trouxeram 
benefícios significativos aos alunos, tendo em vista que estes mudaram 
sua mentalidade com relação à maneira de desempenhar suas funções. 
Hoje todos os que participaram das atividades desenvolvidas no projeto 
adquiriram o hábito de uso do computador, e estão aptos a prosseguir com 
o aprendizado, bem como motivados para sua inserção no mercado de 
trabalho.
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Vivemos em um mundo assolado por diferentes problemas econômicos, sociais 
e tecnológicos, com distintos graus de complexidade, tanto nos países do norte quanto 
nos países do sul. Entretanto, talvez possamos destacar um ponto consensual: nem o 
Estado, nem o mercado podem isoladamente responder aos desafios impostos pelo 
atual contexto sócio-histórico. Acredita-se que alternativas para a resolução dos 
problemas acima mencionados exigem um novo contrato social, negociado a partir de 
um equilíbrio dinâmico entre três encaves constitutivos da estrutura das sociedades 
contemporâneas: Estado, Mercado e Sociedade Civil. O que há de novo nessa 
formulação é a importância que vem adquirindo a sociedade civil como um encave 
social tão importante quanto o aparelho estatal e as empresas privadas. Cada vez 
mais informada e atuante, a sociedade civil tem assumido um papel de protagonista 
na construção da democracia. Dentro dessa nova concepção da organização social, 
a Universidade também assume um papel de colaborador e agente disseminador de 
conhecimento para a sociedade, contribuindo através de projetos desenvolvidos que 
apontam para um empreendedorismo movido por outros interesses que não geram 
lucro e respondem às necessidades coletivas. 

A informação possui um papel fundamental na formação e inserção de um 
indivíduo na sociedade, tendo uma função importante e imprescindível ao ser humano, 
pois é através dela que se adquire o conhecimento que nos impulsiona à sobrevivência 
e à evolução. A informação digital revolucionou o acesso à informação pela população 
em geral, proporcionando maior independência, autonomia e inclusão na sociedade. 
Fontinate (2011) propõe que a inclusão digital: 

É o nome dado ao processo de democratização do acesso às tecnologias 
da informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade 
da informação. É também simplificar a sua rotina diária, maximizar 
o tempo e as suas potencialidades. Um incluído digitalmente não é 
aquele que apenas utiliza essa nova linguagem, que é o mundo digital, 
para trocar e-mails, mas aquele que usufrui desse suporte para 
melhorar as suas condições de vida (FONTINATE, 2011).  

O amplo uso de Tecnologias de Informação e Comunicação114 (TIC’s) nos mais 
diversos setores de atividade faz com que a capacitação em TIC’s seja uma condição 
necessária ou, até mesmo, quase indispensável para ingresso no mercado de trabalho. 
Além do uso para trabalho, as TIC’s provêm acesso ao conhecimento e a informação 
e estabelecem novas formas de interação. Portanto, saber utilizar essas tecnologias e 

114 Durante muitos anos falava-se apenas no computador. Depois, com a proeminência que os periféricos 
começaram a ter (impressoras, plotters, scanners, etc), começou a falar-se em novas tecnologias de 
informação (NTI). A associação entre informática e telecomunicações generalizou o termo tecnologias 
de informação e comunicação (TIC). Qualquer das designações é redutora, porque o que é importante 
não é a máquina, nem o fato de lidar com informação, nem o de possibilitar a sua comunicação à 
distância em condições francamente vantajosas. Mas não há, por enquanto, melhor termo para 
designar estas tecnologias (PONTE, 2000, apud ESTEVÂO, et al. 2010).
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ter acesso às mesmas é significativo como forma de promover inclusão digital e social 
(FAVARIM & BORSOI, 2014).

A inclusão digital é um dos caminhos para atingir a inclusão social. Por meio dela, 
as camadas mais carentes da população podem se beneficiar com novas ferramentas 
para obter e disseminar conhecimento, além de ter acesso ao lazer, à cultura e melhores 
oportunidades no mercado de trabalho. Assim, os programas de inclusão digital são 
ações que ajudam a democratizar o acesso às novas tecnologias, levando computadores, 
conexão de internet e cursos de formação às populações mais necessitadas (BRASIL, 
2013).

As mudanças advindas com a sociedade da informação provocaram substanciais 
alterações nos hábitos de uso da informação no dia-a-dia do cidadão brasileiro. Assim, 
todas as organizações são impulsionadas à busca de modernização de suas estruturas e 
maior agilidade na prestação de serviço de informação.

Segundo Miranda & SIlva (2014):

Recentemente, o Brasil teve diversas iniciativas para promover a 
inclusão sócio-digital, provenientes dos governos locais e federais, 
de entidades não-governamentais (ONGs) e iniciativas privadas. 
Percebeu-se a necessidade de contribuir com os esforços nacionais 
em diminuir a exclusão digital e, por consequência, a exclusão social, 
onde, atentos aos novos direcionamentos para ações em extensão 
universitária, buscou-se diminuir a distância entre estas duas 
realidades, reduzindo esta “brecha digital”, colocando a Universidade 
como instituição atuante no cenário da inclusão sócio digital 
(MIRANDA & SILVA, 2014, p. 4)

Neste contexto, desde 2005, o Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) vem desenvolvendo e executando projetos de extensão com 
foco em cursos de inclusão digital, visando facilitar a pesquisa, apoiar e impulsionar a 
inserção social através da informática, ampliando suas estruturas e aumentando assim 
a atenção para aqueles que vivem em situações de risco ou vivem em comunidades que 
apresentam dificuldades financeiras ou sociais.

O presente trabalho fez parte do projeto de extensão PROBEX: “Inserção 
Social Através da Informática: Uma Abordagem Envolvendo toda Comunidade.” A 
implementação do projeto visou possibilitar a difusão de tecnologia a uma grande massa 
da população no contexto do Município de Areia que, muitas vezes carente, não possui 
nenhum tipo de acesso às tecnologias de informação. Este projeto objetiva proporcionar 
mecanismos de fortalecimento da inclusão social dos cidadãos, notadamente os jovens 
agricultores no entorno da UFPB, mediante a alfabetização digital, o acesso à internet 
e às Tecnologias de Informação e Comunicação, contribuindo para a redução da 
desigualdade digital com uma proposta de colocar a informática a serviço do cidadão, 
disponibilizando recursos e ferramentas para o desenvolvimento local e para o acesso 
a serviços e informações disponíveis na internet. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Durante o período de desenvolvimento do trabalho foram ofertados cursos de 
inclusão digital (Informática Básica e Avançada) que tiveram alunos provenientes da 
comunidade rural Tabuleiro de Muquém, situada nas cercanias do CCA – UFPB. Para 
o público-alvo em destaque neste trabalho, jovens moradores da zona rural, a questão 
de incluí-los digitalmente é ainda mais relevante, pois a partir do momento em que 
várias atividades do seu cotidiano envolvem, de alguma forma, a utilização de recursos 
tecnológicos, estes se tornam diretamente excluídos quando não estão adequadamente 
capacitados. Diante desta realidade Ramos et al. (2014) afirmam que: 

Atualmente, parte da população situa-se à margem do desenvolvimento 
e do acesso às novas tecnologias da informação e comunicação. 
Consequentemente, essa parcela da população fica também à margem 
da sociedade ao perceber que o exercício da cidadania tem em grande 
parte a utilização de instrumentos tecnológicos. Portanto, torna-se 
necessário desenvolver ações que permitam viabilizar o acesso da 
população excluída às novas tecnologias, erradicando o chamado 
analfabetismo digital e contribuindo para a inclusão digital. Como no 
Brasil até o direito ao voto é exercido com a utilização da informática, 
privar alguém do direito de acesso a estas ferramentas significa 
também privá-lo de exercer seus próprios direitos de cidadão, ou pelo 
menos parte deles (RAMOS, et al., 2014 p. 3)

A partir dos dados do censo de 2010, realizado pelo IBGE (IBGE, 2010), podemos 
ter uma noção sobre determinadas características da atual população rural brasileira, 
principalmente no que diz respeito à educação. 

O Quadro 1 representa alguns dos dados da pesquisa.

Quadro 1. Dados sobre a população rural brasileira – Área da Educação e Gêneros

Frequência Escolar

Estudando 66,6%

Fora da Escola 25,8%

Ensino Fundamental Incompleto 45,5%

Ensino Fundamental Completo 8,4%

Ensino Médio 37,8%

Ensino Superior 1,6%

População Rural

Mulheres 49,3%

Homens 50,7%

Fonte: Censo do IBGE (2010).
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Diante dos dados acima apresentados, pode-se verificar o quão são necessárias 
ações voltadas para a melhoria da educação dos jovens rurais brasileiros, principalmente 
no que se refere a sua atuação profissional, visando a sustentabilidade e inserção no 
mercado de trabalho. Frente a isto, Warschauer (2006) apud Passerino e Montardo 
(2007 p. 7) afirma que: 

Projetos de inclusão que se valham das TIC’s devem estar abertos à 
inovação e à flexibilidade para que sejam proveitosamente aplicados 
a realidades locais, satisfazendo assim necessidades da economia e da 
sociedade da informação em mudança acelerada. Na medida em que 
se centra nas práticas sociais de determinado grupo, uma iniciativa 
de inclusão social via TIC’s vai não só proporcionar o uso deste tipo 
de tecnologia, mas também favorecer sua geração e aperfeiçoamento 
(WARSCHAUER, 2006, apud Passerino e Montardo, 2007 p. 7).

As aulas foram ministradas por um tutor do projeto, devidamente treinado e 
instruído para exercer as atividades voltadas para as especificidades do público-alvo 
do projeto, tendo sido realizadas no LACACIA (Laboratório de Computação Aplicado 
as Ciências Agrárias) do CCA. 

Foram planejadas atividades cuja metodologia fosse voltada para o público 
jovem rural, bem como o envolvesse nas diferentes ferramentas de TIC’s abordadas e 
utilizadas no projeto. As ações exercidas incluíram o envolvimento e participação dos 
agricultores diretamente na prática destas ações, elaboração de exercícios, apostilas 
e materiais áudio visuais (slides) voltados para o dia-a-dia rural e para as atividades 
executadas em seu cotidiano.

A metodologia de ensino aplicada consistiu em ensinar a utilização de recursos 
básicos de programas e aplicativos do Sistema Operacional Windows, tais como: 
Manipulação de sistemas operacionais, utilização do Windows Explorer e de alguns 
aplicativos básicos utilizados no cotidiano, digitar da maneira correta e rápida, 
utilização dos programas Microsoft Office e navegação na Internet.

O curso foi desenvolvido no período de agosto à dezembro de 2014, com carga 
horária de 40 horas cada curso e as turmas eram composta por 30 vagas. A didática do 
curso envolveu atividades teóricas e práticas, utilizando-se de materiais didáticos como: 
projetor multimídia, listas de exercícios práticos, avaliações e apostilas, elaboradas 
com o conteúdo abordado em sala de aula. Além disso, foi aplicado um questionário 
para que com isso fosse construído um perfil dos alunos do curso. 

Na Tabela 1, estão apresentados a carga horária e os conteúdos ministrados no 
curso de Informática Básica.
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Tabela 1. Conteúdo Programático e carga horária do Curso de Informática Básica

Módulos Carga Horária Objetivo do Programa

Digitação e Noções de Computação 10 h
Introdução à Informática; Softwares de 
Digitação

Windows 10 h Noções de sistema operacional

Word 10 h
Recursos do Word; Formatação e Elaboração 
de Textos

Internet 10 h Recursos, navegação, E-mail, entre outros.

Total 40 h

Na Tabela 2, estão apresentados a carga horária e os conteúdos ministrados no 
curso de Informática Avançada.

Tabela 2. Conteúdo Programático e carga horária do Curso de Informática Avançada.

Módulos Carga Horária Objetivo do Programa

Word 20 h
Layout de Página; Mala Direta; 
Configuração de Documentos

PowerPoint 10 h
Recursos do PowerPoint; Elaboração de 
Apresentações

Excel 10 h
Recursos do Excel; Elaboração de Planilhas 
Eletrônicas

Total 40 h

A Figura 1 apresenta fotos dos alunos do projeto durante a realização das aulas 
no LACACIA.

Figura1: Alunos realizando atividades (Sala de Aula LACACIA) 
Fonte: Arquivo pessoal do Tutor do Projeto
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Durante o decorrer das aulas foi feito um levantamento do perfil dos alunos 
participantes através da aplicação de questionários. O tratamento dos dados coletados 
foi feito através de Planilha Eletrônica, onde gerou-se gráficos representativos das 
características do público-alvo atendido. Os resultados obtidos referentes ao gênero e 
faixa etária dos participantes estão demonstrados no Gráfico 1 (A e B).

Grafico 1 – A: Percentual de alunos do curso por gênero; B: Faixa etária dos participantes do curso
Fonte: Dados da Pesquisa

Participaram, de cada curso, 30 jovens, divididos em um percentual de 70% 
(mulheres) e 30% (homens). Nota-se no Gráfico 1 (B), a alta representatividade de 
alunos em faixa de idade de 17 a 25 anos (93%). Esta faixa etária abrange principalmente 
as pessoas que estão concluindo o ensino médio e que têm o interesse em conseguir o 
primeiro emprego ou o ingresso no Ensino Superior. Em consequência disto, observa-
se que é exatamente este público que necessita de um diferencial de conhecimento 
técnico, visando melhores condições de competitividade no mercado de trabalho. 
Participaram também alunos na faixa de idade de 25 a 35 anos, perfazendo um 
percentual representativo de 7%.

Outro dado avaliado, foi o grau de escolaridade dos participantes do curso, cuja 
representatividade pode ser observada no Gráfico 2. Os níveis foram divididos nas 
seguintes categorias: Ensino Fundamental; Ensino Médio Incompleto; Ensino Médio.

 

Gráfico 2: Grau de Instrução (Escolaridade) dos participantes do curso de Informática Básica
Fonte: Dados da Pesquisa
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Podemos notar na representação dos dados que participaram pessoas de todos 
os níveis de escolaridade avaliados. Nos resultados observa-se que a maioria foi 
composta por alunos que cursam ou já haviam cursado o Ensino Médio. Tendo sido 
obtido um percentual de alunos com Ensino Médio Completo de 27% e de 60% com 
Ensino Médio Incompleto. Somando os dois níveis obtém-se 87%, o que mostra que 
a grande parte dos participantes possuía nível de escolaridade médio. Como foi visto 
no Gráfico 1B a maioria dos participantes (93%) foi composta por jovens com idade 
entre 17 e 25 anos, isto contribuiu para que o nível médio obtivesse o maior número 
de representantes, tendo em vista que muitos destes jovens estão concluindo ou já 
concluíram o Ensino Médio.  O nível de escolaridade fundamental foi representado por 
13% dos participantes.

A educação constitui um parceiro importante na implementação e desenvolvimento 
de propostas de inclusão digital. Cada vez mais as instituições de ensino vêem as TIC’s 
como um meio de democratizar o acesso ao conhecimento e de expandir oportunidades 
de trabalho e aprendizagem ao longo da vida. Para Miranda & Silva (2014):

A inclusão digital deve ser parte do processo de ensino como forma 
de promoção da educação continuada. As escolas e universidades 
constituem também componentes essenciais à inclusão digital uma 
vez que diversos protagonistas (professores, alunos, especialistas 
membros da comunidade) atuam em conjunto para o processo de 
construção de conhecimento (MIRANDA & SILVA, 2014, p. 5).

O aprendizado que os cursos de informática propiciaram aos participantes foi 
muito significativo. No início das aulas, muitos dos alunos (66%) nunca haviam tido 
contato com o computador. Isso fez com que fosse necessária uma atenção especial 
com relação à didática de ensino e ao auxílio no manuseio dos recursos de teclado 
e mouse, tendo-se um foco principal nas aulas de digitação, onde utilizaram-se 
softwares e exercícios práticos que ajudaram muito no desenvolvimento da habilidade 
dos alunos. Com a continuidade dos cursos, pôde-se notar uma evolução muito rápida 
no aprendizado de todos. A partir disso, observou-se que o uso da Internet e dos 
recursos TIC’s puderam proporcionar mudanças nos participantes desde o período 
de implantação das atividades até o seu término. Além de possibilitar mais uma 
ferramenta para inserção no mercado de trabalho e de sustentação pessoal, houve 
uma significativa contribuição na melhoria da autoestima dos participantes. Isto pode 
ser comprovado através do relato da aluna I.S. que ao final dos cursos fez a seguinte 
avaliação sobre o projeto:

I.S. – Sabe-se que a tecnologia está avançando cada vez mais e para 
que possamos utilizar os recursos tecnológicos é necessário que se 
saiba manipulá-los. Procurei o curso de inclusão digital, pois tinha 
o interesse de aprimorar meus conhecimentos e de conseguir um 
diferencial na minha inserção no mercado de trabalho. Tenho certeza 
que em um futuro próximo utilizarei os conhecimentos que obtive para 
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desenvolver minhas habilidades em informática e poder compartilhar 
o que aprendi com outras pessoas da comunidade. Estou satisfeita 
com tudo que aprendi e espero que logo novos cursos sejam realizados 
para que cada vez mais outras pessoas sejam beneficiadas.

Este exemplo é apenas um dos muitos que foram obtidos, e nos mostra que 
o aprendizado promovido pelos recursos TIC’s durante os cursos está tendo uma 
aplicabilidade prática na vida dos participantes.  Atualmente, cada um dos que fizeram 
os cursos de inclusão digital desenvolveu uma nova mentalidade com relação à maneira 
de desempenhar suas funções e ao seu papel como membros atuantes da sociedade.

CONCLUSÕES

Com o término dos cursos de informática, foi observada a satisfação dos 
participantes na aquisição de maiores conhecimentos para enfrentarem o mercado de 
trabalho. Os alunos desenvolveram a consciência de que a informática é importante e 
pode ser útil no dia a dia. Hoje todos já estão familiarizados com o uso do computador 
e adquiriram o hábito de uso desta ferramenta, estando aptos a prosseguir com 
o aprendizado. Os cursos promoveram uma grande mudança na rotina dos alunos. 
Atualmente, eles desenvolveram uma nova mentalidade com relação à maneira de 
desempenhar suas funções e ao seu papel como membros atuantes da sociedade.

Com o passar dos anos os trabalhos de inclusão digital desenvolvidos no CCA-
UFPB, vêm cada vez mais gerando grandes resultados, o que mostra que o trabalho 
deve ser continuado para que cada vez mais a região do brejo paraibano e sua população 
sejam beneficiadas.
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RESUMO

No Nordeste do país a feira livre é um importante fator de distribuição 
e dinamizador econômico. Mesmo com o crescimento no número de 
supermercados a feira-livre ainda continua sendo um importante espaço de 
compra e venda de frutas e hortaliças. No entanto, grande parte dos produtos 
comercializados na feira são altamente perecíveis, o que torna relevante 
o desenvolvimento de ações que busquem a melhoria nas condições de 
higiene e manipulação dos alimentos comercializados, com o intuito de 
proporcionar aos comerciantes uma comercialização de produtos de melhor 
qualidade e aos consumidores de adquirir produtos com maior segurança 
alimentar.  Com esse intuito, tem sido desenvolvido no município de Areia-
PB um projeto que vem capacitando os feirantes buscando alcançar esses 
objetivos. Através de cursos itinerantes os feirantes tem a oportunidade 
de adquirir conhecimentos sobre higiene pessoal, do ambiente e de boas 
práticas de manipulação. As ações desenvolvidas pelo projeto se mostram 
eficientes na problematização das características de qualidade e segurança 
alimentar dos produtos expostos no ambiente da feira-livre. No entanto, 
ainda se observa resistência quanto a práticas higiênico-sanitárias por parte 
de alguns feirantes. Isso é um indicativo de que é o tradicionalismo dessa 
forma de comércio e não a falta de conhecimento de quem vende a causa 
da resistência da implantação permanente de tais práticas. Um outro ponto 
importante seria a reeducação do consumidor que não impõe exigências de 
higiene, havendo uma maior preocupação na prática com o menor preço e 
não com melhor qualidade.

Palavras-ChaveS: Feirantes. Capacitação. Boas Práticas de manipulação.

INTRODUÇÃO

As feiras livres são fenômenos socioeconômicos muito antigos conhecidos desde 
os Gregos e Romanos. A partir das implicações de ordem pública que as feiras tinham 
naquelas sociedades, estabeleceu-se que as regras de sua criação e funcionamento 
dependiam da intervenção e garantia do estado. O papel das feiras tornou-se 
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verdadeiramente importante a partir da chamada revolução no século XI. A partir 
de então, seu número foi sempre aumentando até o século XIII (Enciclopédia Luso-
Brasileira – 1995).

As feiras medievais portuguesas aconteciam em festas estritamente relacionadas 
à Igreja Católica. A mais antiga de que se tem notícia começou em 1229, e acontecia 
três vezes ao ano na freguesia de Castelo Mendo, no município de Almeida. Mas este 
tipo de evento comercial só ganhou força a partir de 1776, com incentivos do governo 
do Marquês de Pombal, que mais tarde traria o costume para o Brasil (AGAPIO, 2012). 
Nascida juntamente com a criação do município (30 de agosto de 1818), a feira de 
Areia, gozou de reputação de ser a maior da Paraíba, até o fim do século (VITAL, 2012). 

A feira constituiu-se em um importante fator de distribuição e dinamizador 
econômico sobretudo no Norte e Nordeste do Brasil. A inadequação desses locais à 
comercialização de produtos perecíveis e a falta de conhecimento dos feirantes sobre 
assuntos relacionados a boas práticas de manipulação e higiene dos alimentos são 
fatores que representam riscos à saúde pública pela veiculação de doenças transmitidas 
por alimentos e ambientes contaminados pela presença de lixo e saneamento precário, a 
exemplo das toxinfecções alimentares, necessitando de uma intervenção para melhoria 
da atividade e proteção à saúde dos consumidores (ALMEIDA & PENA, 2014). 

Com o objetivo de proporcionar aos comerciantes da feira-livre do município 
de Areia-PB maiores possibilidades de oferecer alimentos seguros, livres de 
contaminações, aos consumidores estar sendo desenvolvido um projeto de extensão 
vinculado a Universidade Federal da Paraíba, intitulado “Ações para melhoria da feira-
livre de Areia-PB”, visando capacitar os feirantes para que estes possam ter acesso a 
informações importantes de manipulação adequada dos alimentos.

DESENVOLVIMENTO

Foi feita capacitação para os feirantes de frutas e hortaliças da feira livre do 
município de Areia-PB através de cursos, no próprio ambiente da feira, utilizando 
metodologia com clip-chart dinâmico, onde figuras claras e autoexplicativas associadas 
a diálogos informais e diretos abordavam temas como higiene, manipulação e descarte 
de produtos. Ao fim dos cursos, os feirantes foram submetidos a um questionário 
de múltipla escolha contendo questões sobre higiene, manipulação e contaminação 
dos alimentos, temas que haviam sido abordados nos cursos. Das 46 pessoas que 
participaram do curso, apenas 28 se dispuseram a responder as perguntas do 
questionário.

Entre os participantes da capacitação, os homens foram maioria, abrangendo 64% 
dos feirantes. Apesar do aumento na participação de mulheres no mercado de trabalho, 
os homens ainda encontram-se em maioria no cenário da feira livre do município de 
Areia. Em relação a faixa etária, a maioria (48%) dos feirantes apresentavam idade 
superior a 50 anos, estando a minoria deles na faixa etária dos 20 aos 30 anos, com 
14% (Figura 1A). 
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Quando os feirantes foram questionados quanto a forma mais adequada de 
realizar a limpeza dos produtos a serem comercializados, 64% escolheram a opção que 
afirma que a limpeza deve ser feita com solução clorada como a mais adequada (Figura 
1C). Em relação a higiene pessoal do manipulador 79% dos entrevistados responderam 
sim para o questionamento de que a falta de higiene do manipulador interfere 
negativamente na qualidade dos seus produtos, contra 21% que acham que não há 
relação entre a higiene pessoal do manipulador e a qualidade final do produto (Figura 
1D). No entanto, quando se perguntou se os alimentos manipulados e higienizados 
de forma errada poderiam ser transmissores de doenças 93% responderam que sim 
(Figura 1B).

Quando se perguntou sobre a interferência dos microrganismos na qualidade dos 
produtos comercializados, 94% responderam que os microrganismos podem interferir 
na qualidade dos produtos, enquanto que 4% optou pela alternativa negativa (Figura 
1E), indicando que a maioria dos feirantes que receberam os cursos e se dispuseram 
a responder o questionário obtiveram um bom aproveitamento, entendendo a 
importância dos microrganismos como agentes causadores de contaminação dos 
produtos hortícolas.  

Tratando-se da frequência correta de limpeza dos utensílios utilizados durante 
a comercialização das frutas e hortaliças 85% dos entrevistados relatou que, estes, 
deveriam ser limpos todos os dias de trabalho e 4% relataram que os utensílios só 
necessitavam de limpeza quando a sujeira se apresentasse visível, gerando algum 
incômodo (Figura 1F).



344

 

A 

D 

B 

C 

Figura 1. Resposta dos feirantes de frutas e hortaliças da feira livre do município de Areia-PB a um 
questionário de múltipla escolha, contendo questões na temática abordada nos cursos de capacitação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações desenvolvidas pelo projeto se mostram eficientes na problematização das 
características de qualidade e segurança alimentar dos produtos expostos no ambiente 
da feira-livre do município de Areia-PB. No entanto, ainda se observa resistência 
quanto a práticas higiênico-sanitárias por parte dos feirantes que ainda defendem a 
ideia que é dever exclusivo do poder público cuidar da higiene do ambiente da feira. 
Isso é um indicativo de que é o tradicionalismo dessa forma de comércio e não a falta 
de conhecimento de quem vende a causa da resistência da implantação permanente de 
tais práticas. Um outro ponto importante seria a reeducação do consumidor que não 
impõe exigências de higiene, havendo uma maior preocupação na prática com o menor 
preço e não com melhor qualidade.
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PÓLO ARTE NA ESCOLA: MEDIAÇÃO CULTURAL NA 
CONSTITUIÇÃO DE PRÁTICAS SIGNIFICATIVAS PARA O ENSINO 

DE ARTE NO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB

Auricelia Venâncio Santos115  
Orientador(a) 

Jalmira Linhares Damasceno Ferreira116 

RESUMO

Este trabalho apresenta uma reflexão relacionada a experiência de formação 
continuada de professores no âmbito dos projetos desenvolvidos pelo Polo 
Arte na Escola do Campus III da Universidade Federal da Paraíba. Nosso 
objetivo é refletir sobre a importância desses projetos para o ensino de arte 
do município de Bananeiras, caracterizando essas ações como mediação 
cultural para constituição de práticas significativas de ensino de arte no 
contexto da educação básica. Para discutirmos sobre o conceito de mediação 
e mediação cultural utilizamos como fundamentação teórica os estudos 
de Oliveira (1997), Martins e Picosque (2012). Concluímos que as ações 
o Polo Arte na Escola tem contribuído para que os professores repensem 
sua pratica educativa relacionada ao ensino de arte, identificando sua 
importância na formação escolar. 

Palavras Chaves: Mediação Cultural. Ensino de arte. Polo arte na escola.

O POLO ARTE NA ESCOLA E OS PROJETOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES 

O Polo Arte na Escola está vinculado as ações do Instituto Arte na Escola. Sua 
atuação no Campus III, data do ano de 2005, com o objetivo de promover formação 
continuada para o ensino de Arte, a partir de estudos teóricos e práticos, colaborando 
para que os professores da região repensem sua atuação em sala de aula. Dispõe 
de um acervo constituído por materiais didáticos, revistas e livros que podem ser 
disponibilizados para a comunidade de professores por meio de um sistema de 
empréstimo.

No ano de 2013 o Polo Arte na Escola do Campus III, desenvolveu ações de formação 
voltadas para professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental do município de 
Bananeiras-PB.  Os projetos desenvolvidos durante este ano estavam vinculados aos 
Programas de Bolsa de Extensão-PROBEX e ao Programa de Licenciatura- PROLICEN 
da Universidade Federal da Paraíba. Os projetos desenvolvidos no ano mencionado 

115 Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba-CAMPUS 
III; e-mail: auriceliaplz@hotmail.com

116 Professora do Departamento de Educação da Universidade Federal da Paraíba- CAMPUS III; e-mail: 
jalmira@gmail.com
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acima foram: “Polo Arte na Escola: Formação Continuada de Ensino da Arte para 
Professores da Educação Básica de Bananeiras/PB e Abordagem Triangular de 
ensino da arte na formação continuada de professores da educação infantil: ler, 
contextualizar e produzir a expressão artística na primeira infância.  

O projeto do PROBEX, está direcionada para a formação continuada de 
professores da educação básica, atingindo o público alvo de 52 profissionais, entre eles 
professores da rede pública, alunos do curso de Pedagogia, e bolsistas e voluntários do 
projeto, participando de encontros quinzenalmente.

Com o objetivo geral de Oferecer subsídios teóricos e metodológicos necessários 
a formação continuada de professores no ensino da arte para o desenvolvimento 
de conceitos estéticos, históricos e culturais que promovam a formulação de ações 
educativas no contexto escolar envolvendo a expressão artística nas suas diferentes 
linguagens. 

O projeto do PROLICEN foi direcionado para professores da Educação Infantil. 
Contou com a participação de 23 profissionais da rede municipal de Bananeiras e 
com alunos do curso de pedagogia. Seu objetivo geral foi Oferecer subsídios teóricos e 
metodológicos necessários a formação inicial continuada no ensino da arte na Educação 
Infantil no que se refere ao desenvolvimento de conceitos estéticos, históricos e culturais 
que promovam a formulação de ações educativas no contexto escolar envolvendo a 
expressão artística nas suas diferentes linguagens.

Estes projetos justificam-se pela importância de proporcionar ações que 
promovam experiências teóricas e metodológicas para o ensino de arte, viabilizando 
para os profissionais da educação básica um espaço de reflexão sobre o ensino de arte 
na escola, bem como uma discussão sobre a arte como área de conhecimento a ser 
constituída de forma mais significativa no currículo escolar. 

O processo teórico e metodológico utilizado para as formações tem por base A 
abordagem Triangular de Ensino de Arte desenvolvida pela pesquisadora Ana Mae 
Barbosa (1980).  A referida abordagem discute a tríade: leitura, contextualização e 
produção artística.

A elaboração teórica e metodológica que constitui a tríade mencionada envolve 
a percepção do ensino de arte caracterizado em seus aspectos históricos, culturais 
e estéticos. Ler, contextualizar e produzir arte tornam-se elementos mediadores da 
formação ao mesmo tempo que traduzem os princípios para a formalização do ensino 
de arte.

Nossa discussão nesse trabalho abordará o processo de formação vivenciado 
no ano acima mencionado, enfatizando as ações desenvolvidas como mediadoras da 
experiência estética e apropriações acerca da mediação pedagógica e organização do 
ensino de arte na educação básica de crianças.
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MEDIAÇÃO E MEDIAÇÃO CULTURAL NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE ENSINO 
DE ARTE PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

A formação continuada é necessária para o sujeito, há quem pense que após 
a certificação de um curso, o sujeito já está pronto. O conhecimento é algo que se 
aperfeiçoa durante toda a sua vida, já que o mundo está em constante transformação, 
sendo a escola um local de encontro de diferentes conhecimentos e culturas, então este 
profissional deverá acompanhar essas mudanças. 

O curso de formação continuada do ensino de arte proposta pelo Polo Arte na 
Escola sugere um espaço de reflexão diante do ensino de arte que é abordado nas 
salas de aulas do município de Bananeiras, nesses encontros são realizados, estudos, 
experimentações de materiais, atividades práticas que servem como elementos de 
reflexão para a compreensão da arte constituída por conteúdos históricos, culturais e 
estéticos.

O contexto da formação é concebido como uma ação mediadora de cultura 
relacionada a construção de conhecimentos necessários a percepção desses conteúdos 
como constituintes do ensino de arte na escola.

A concepção de mediação e mediação cultural que estamos utilizando nesse 
trabalho, pauta-se nos estudos de mediação desenvolvidos por Oliveira (1997), e pelos 
pesquisadores, Martins (2012), Picosque (2012). 

Para Oliveira (1997), o desenvolvimento psicológico do ser humano é mediado por 
suas experiências culturais havendo uma relação homem e mundo. Uma relação entre 
o indivíduo e o mundo exterior, mediada por meio dos sistemas simbólicos. Segundo, 
Oliveira (1997, Pg. 26), relata que: “Mediação, em termos genéricos é o processo de 
intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então de 
ser direta e passa a ser mediada por esse elemento”.

O processo de mediação para o referido autor acontece a partir de dois elementos 
primordiais, necessários para o desenvolvimento humano, os instrumentos e os signos. 
O instrumento é algo semelhante ao signos, porém o primeiro está fora do indivíduo, 
algo externo, um objeto que está entre o indivíduo e objeto de trabalho. 

O segundo elemento de mediação o signo ou instrumento psicológico, é conduzido 
para a formação interior do indivíduo, auxilia no processo psíquico, exigindo memória 
e atenção. Para Oliveira (1999, Pg. 30), os “signos são representações da realidade e 
podem referir-se a elementos ausentes do espaço e do tempo presentes”.    

Os signos são sistemas simbólicos de representação da realidade de um grupo 
cultural, um ambiente repleto de significado que contribui como a maneira do 
indivíduo ver o mundo. A produção de sentido acerca das coisas se dá por meio dessas 
representações.

Mediação se conceitua como algo que está entre dois elementos, que seriam 
um interlocutor, intermediário, buscando meios que contribua para facilitar a 
aprendizagem, sendo de maneira significativa promovendo questionamentos diante 
de temas abordados, estimulando seus sentidos, sentimentos, imaginação e percepção.
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A mediação cultural está relacionado com o contexto da obra, permitindo que o 
leitor faça uma relação com seu contexto de vida, promovendo mudanças na forma de 
ver o mundo e atuar nele. Neste caso mediação não é apenas esta entre a obra e o leitor 
mas, é esta entre muitos. Segundo Martins, (2012, pg. 47).

Agregar á mediação o conceito de cultura gera novas conexões, 
tanto na relação com o contexto cultural da obra como no contexto 
cultural de quem é afetado por ela. E ai não podemos falar apenas de 
estar no meio entre dois, mas um estar entre muitos de modo ativo, 
flexível, propositor, atento ao um outro. Um “estar entre” que não é 
entre aquele que lê, entre o que sabe e o que não sabe, mas em meio 
a um complexo de pensamentos, sensações, historias reatualizadas.  
Compreender a mediação como um “estar entre muitos” implica uma 
ação fundamentada e que se aperfeiçoa na consciente percepção da 
atuação do mediador que está entre.

Acerca desses aspectos o depoimento abaixo materializa o sentido amplo do 
conceito de mediação cultural referente a complexidade das percepções do mundo e sua 
ação mediadora. O mundo representado por seus espaços de cultura, de conhecimento. 
Mediação cultural constitui-se no depoimento abaixo na experiência estética vivida. 

Professora eu tenho até vergonha de dizer isso, mas eu tenho 54 
anos e nunca tinha vindo a um museu. Eu sou professora a mais de 
vinte anos. Se eu soubesse que era para trabalhar assim, eu já estaria 
fazendo isso a muito tempo. Agora que conheço eu me sinto até 
diferente. (Depoimento de uma professora durante a visita ao museu 
Assis Chateaubriand no dia 02 de outubro de 2013).

Nessa perspectiva, consideramos que as ações de formação continuada 
desenvolvidas pelo Polo Arte na Escola caracterizam-se como elemento de mediação 
cultural importante para que se constitua uma pratica significativa, sendo um espaço 
de socialização de experiência, conhecimento, bem como de experimentações estética 
que viabilizam o repensar da prática educativa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Caracterizar a proposta de formação continuada do ensino de arte como processo 
de mediação cultural para a constituição de práticas significativas do ensino de arte na 
educação básica é considerar na pratica educativa do professor, a relação do indivíduo 
a percepção do conteúdo da arte, a partir de elementos culturais que viabilizam a (re)
significação do processo de ensino aprendizagem.   

O Polo Arte na Escola oferece na formação continuada para o ensino de arte, 
situações viabilizam um experiência estética ampla relacionada a leitura do mundo 
e suas representações artísticas. Identificamos esses elementos como mediadores da 
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ampliação do sentido acerca do ensino de arte e sua organização no currículo da escola 
básica.
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O ENSINO DE ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CENAS DE SALA DE 
AULA

Dayana Ferreira Marques117

Ana Claudia da Silva Rodrigues118

Jalmira Linhares Damasceno Ferreira119 

Resumo:  A importância das Artes Visuais no âmbito escolar é imprescindível 
e significativo para a construção do conhecimento na formação de sujeitos 
com uma visão crítica e expressivas do fazer artístico encontrado hoje 
na sociedade e contextualizado para uma educação que contribua para a 
sua emancipação. Este relato apresenta cenas da aula organizadas com o 
objetivo de promover o interesse dos discentes pelas Artes Visuais, para 
isto foi elaborado um plano de aula que contemplasse a apreciação de 
um quadro da artista Tarsila de Amaral.  Como metodologia utilizamos a 
pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, no qual relatamos uma aula 
que envolveu os conteúdos leitura e releitura de imagem vinculados as 
Artes Visuais. Como instrumento de coleta de dados utilizamoo a análise 
de conteúdo. A atividade foi dividida três momentos mediados de acordo 
com o desenvolvimento dos discentes. Concluímos que  o desenvolvimento 
da  atividade teve um retorno significativo porque os alunos puderam 
realizar a apreciação e relacionar com seu cotidiano, com isto, a leitura foi 
gerando interpretações e propondo um olhar abrangente no ensino de arte 
e consequentemente uma construção expressiva do conhecimento.

Palavras-Chaves: Arte, Artes Visuais, Apreciação.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem o objetivo de descrever as atividades realizadas em sala de aula na 
turma multisseriada de Educação Infantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
“José Rocha Cirne” localizado na Zona Rural no Município de Bananeiras/PB, esta 
ação é integrada ao Programa de Extensão “Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o 
Desenvolvimento Rural: Contribuições para a (re) construção das propostas pedagógica 
das escolas no/do campo situado no brejo paraibano” vinculado ao Grupo de Pesquisa 
Currículo e Práticas Educativas. Durante as formações realizadas na escola, a equipe se 
divide e uma parte coordena os trabalhos com os docentes e outra parte assume as salas 
de aulas. Para isto, os docentes informam os conteúdos que deverão ser trabalhados e 
a equipe planeja as aulas a partir das orientações do projeto pedagógico curricular em 
construção.
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yahoo.com.br



353

Este relato apresenta cenas da aula sobre com o objetivo de provocar o interesse 
dos discentes pelas Artes Visuais, foi realizado um plano de aula que contemplasse a 
apreciação da Obra de Tarsila de Amaral.

A importância das Artes Visuais no âmbito escolar é imprescindível e significativo 
para a construção do conhecimento na formação de sujeitos com uma visão crítica e 
expressiva do fazer artístico encontrado hoje na sociedade e contextualizado para uma 
educação que contribua para a sua emancipação.

A apreciação vai além das técnicas que antigamente eram realizadas e que hoje 
ainda encontram-se no âmbito escolar, o desenho já pronto para a pintura, traços 
perfeitos e a limitação de criações, são totalmente desnecessárias quando se produz a 
verdadeira apreciação e os infinitos significados originados por um simples olhar.  

A IMPORTÂNCIA DA APRECIAÇÃO NAS ARTES VISUAIS

A proposta do ensino de arte hoje nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
é diferente do que encontramos nas salas de aula, do que nossas raízes estão vinculadas 
e nossa bagagem de conhecimento foi adquirindo ao logo da nossa trajetória de ensino. 
Mediar e estudar Arte vai além de nossas expectativas, como mostra todo o historio 
do ensino de Arte nos Parâmetros Curriculares, as mudanças que foi ocorrendo de 
acordo com os contextos e as influências existentes até as políticas educacionais que 
redirecionasse o ensino de Arte. Está muito longe de acontecer uma ponte direta entre 
esses parâmetros e a realidade existente, como afirma o PCN 2001(p. 31), 

Em muitas escolas ainda se utiliza, por exemplo, o desenho 
mimeografado com formas estereotipadas para as crianças colorirem, 
ou se apresentam “musiquinhas” indicando ações para a rotinha escolar 
(hora do lanche, hora da saída). Em outras, trabalha-se apenas com 
a auto-expressão; ou, ainda os professores estão ávidos por ensinar 
história da arte e levar os alunos a museus, teatros e apresentações 
musicais ou de dança. Há outras tantas possibilidades em que o 
professor polivalente inventa maneiras originais de trabalhar, munido 
apenas de sua própria iniciativa e pesquisa autodidata. 

Quebrar os paradigmas do ensino de arte e concretizar a forma de expressar, 
desenvolver, comunicar e reviver os significados que a mesma proporciona é uma 
maneira de aproximar o sujeito com suas realidades locais. Ir ao museu, visitar 
exposições, conhecer trabalhos de outros pintores podem contribuir no desenvolvimento 
da aprendizagem, é aproximar diferentes culturas aos espaços que discentes vivem, 
contextualizando a ótica de relacionar determinando contexto com a sua interpretação 
e analise para refletir diante sobre as experiências com o ensino de Arte. Quando o 
sujeito conhece o seu espaço e dialoga com a cultura local, os horizontes abertos por 
outras culturas vão proporcionar um maior desenvolvimento e contribuição para forma 
de fazer Arte. No PCN (2001, p. 19) argumenta no sentido,
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De propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção 
estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à 
experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção 
e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de 
apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela 
natureza e nas diferentes culturas. 

 Os sujeitos vão produzir seus significados e suas próprias interpretações 
sobre a sua produção a partir dos referenciais que estão sendo oferecidos para o 
desenvolvimento das atividades. A liberdade de expressão, exploração, argumentação, 
o próprio conhecimento prévio desses sujeitos, vai contribuir para o sentido que a Arte 
tem diante de determinado contexto. 

 As Artes Visuais contempla três aspectos de acordo com o RECNEI (2001), 
o fazer artístico, a apreciação e reflexão, todos eles ligado ao “desenvolvimento da 
imaginação criadora, da expressão, da sensibilidade e das capacidades estéticas das 
crianças poderão ocorrer no fazer artístico” (p.89), esta capacidade vai ser construída 
com o tempo, na prática cotidiana, explorando e aprendendo a articulação que a Arte 
proporciona.

A apreciação indaga o aluno um olhar que vai além da produção artística, ela vem 
proporcionar uma leitura e a contextualização dos significados encontrados na obra. 
Sobre a apreciação o RECNEI (2001) afirma que,

Percepção do sentido que o objeto propõe, articulando-o tanto aos 
elementos da linguagem visual quanto aos materiais e suportes 
utilizados, visando desenvolver, por meio da observação e da fruição, 
a capacidade de construção de sentido, reconhecimento, análise e 
identificação de obras de arte e de seus produtores. (p.89)

Todo esse conhecimento vai ser reflexo do trabalho proporcionado pela apreciação 
da obra, a diversidade de informações e o significado que cada aluno individualmente 
vai construir e compartilhar para o reconhecimento e estabelecimento na construção 
de sentido.  Para Barbosa (2010, p. 143), “a leitura da obra de arte (que recentemente 
tem sido chamada de apreciação) propõe uma leitura do mundo e de nós neste mundo, 
uma leitura que é, na verdade, uma interpretação cultural”. A criança desde pequena 
tendo oportunidade de realizar essas interpretações e relações com a linguagem das 
artes, vai se enriquecer de conhecimento cultural, político, social, fazendo relações 
com o trabalho crítico dos pintores e suas leituras da obra de arte. Para Torres (2011), 

Vemos o quanto é importante o professor deixar os alunos livres para 
estudar as imagens e criar um ambiente propício para a construção 
de saberes, levando-os a pensar criticamente, investigar o contexto 
cultural da imagem, o artista, os materiais, a técnica utilizada, para 
que a partir de suas próprias percepções, descubram a importância da 
obra dentro do contexto cultural em que se fazem presentes. (p. 10)
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É importante permitir que o aluno construa sua própria produção de sentido 
ao estudar as produções artísticas, toda a interação desenvolvida na sala de aula vai 
ocasionar um olhar mais crítico para a obra estudada, agora esse processo é continuo 
e dinâmico para que aconteça um amplo significado relacionado com seu contexto. 
Para Medeiros (2014, p.285) “ler uma imagem é o que fazemos ao refletir aquilo que 
estamos vendo, é relacionar o conteúdo da imagem com o contexto no qual estamos 
inseridos”. Trazer esse contexto para roda de conversa é oportunizar as interpretações 
e as diversidades de leitura que cada aluno vai ter da obra, e construir o olhar crítico 
nas aulas de Arte. 

METODOLOGIA

Este trabalho é uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso em que é relatado 
uma aula que envolveu o conteúdo das Artes Visuais, em uma turma multisseriada da 
Educação Infantil que abrange cerca de 16 (dezesseis) alunos na faixa de 4 (quatro) a 6 
(seis) anos, em uma escola do campo do município de Bananeiras/PB. A importância 
de utiliza-se esse tipo de pesquisa para investigação de como os discentes interpretam 
e apreciam a obra e contextualizam no seu meio, teve uma relevância e detalhamento 
nas analises dos dados, como afirma Merrian (1988, p.67 apud André 2005),

O conhecimento gerado a partir do estudo de caso é diferente do 
conhecimento gerado a partir de outras pesquisas porque é mais 
concreto, mais contextualizado, mais voltado para a interpretação do 
leitor e baseado em populações de referência determinadas pelo leitor.

Como instrumento de coleta de dados foi realizado uma análise das releituras de 
uma Obra de Tarsila do Amaral desenvolvidas pelos discentes. Para Martins (2008), 

A análise de conteúdo é uma técnica para se estudar e analisar a 
comunicação de maneira objetiva, sistemática e quantitativa. Buscam-
se inferências confiáveis de dados e informações com respeito a 
determinado contexto, a partir dos discursos escritos ou orais de seus 
atores. (p.33)

A análise de conteúdos utilizada para coleta de dados deste trabalho consistiu em 
verificar os resultados obtidos com a realização da atividade em que buscou-se fazer 
intervenções para contribuir com a construção do conhecimento dos educandos da 
escola em que a atividade foi desenvolvida.

 
ANALISE DA ATIVIDADE

A atividade foi divida em quatro partes, o primeiro momento os alunos conheceram 
Tarsila do Amaral e sua contribuição social com suas pinturas e posicionamento nas 
Artes Plásticas. Através do diálogo com os discentes fomos compreendendo qual o 
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sentido dessas pinturas no nosso dia-a-dia, qual a relevância de estudar o pintor e 
sua obra para proporcionar uma construção de ideias significativas e do conhecimento 
necessário para o entendimento. Tarsila foi umas das principais pintoras modernas 
que tivemos no século XX no Brasil, as suas obras contribuíram para uma quebra do 
tradicionalismo Barroco existente ainda hoje e com grande apreciação naquele período. 
Com uma nova estética e com objetivo de retratar a realidade social e dos cotidianos 
existentes, Tarsila vem com o posicionamento crítico e uma vivência clara nas suas obras 
pintadas. E como despertar e estimular o interesse dos educados para compreender e 
estabelecer uma relação de entendimento com a obra? Foi através desses momentos 
que se criou um ambiente favorável e interpretativo para a apreciação. 

Para se trabalhar neste dia com Tarsila do Amaral, escolhi a obra “A Família”, 
pintado por ela em 1925, já com uma intencionalidade de conhecer e construir 
significados relacionando com o dia-a-dia dos discentes, principalmente com a visão 
de Família.

A apresentação da obra de artes proporcionou várias intepretações, como “o 
que representava aquela pintura, porque Tarsila pintou aquele quadro, qual contexto 
aquelas pessoas estava e suas expressões”. Segundo Barbosa (2010, p. 143), “é bom 
lembrar que não existe uma interpretação correta, o que existe são interpretações mais 
ou menos adequadas, mais ou menos relacionadas com o objeto a ser interpretado, 
pois qualquer obra é aberta a diversas interpretações”. O aluno ele deve ser estimulado 
a pensar, questionar, trazer para o grupo suas interpretações, e na roda de diálogo, 
se expressar e trazer o seu significado que elaborou da obra e o professor mediar as 
interpretações e de acordo com as justificativas da turma, construir no conjunto uma 
base de ideias com as pinturas apresentadas.  Através desse momento realizamos um 
quadro de informações da obra (como mostra a figura 1), que o principal objetivo 
foi acompanhar o nível de escrita dos discentes. Perguntas como: “Quantas pessoas 
aparecem na pintura? Quantos animais? As pessoas aparecem tristes ou alegres?”.

Figura 1: Quadro de Registro 

Arquivo: Grupo de Pesquisa Currículo e Práticas Educativas, 2014.
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O registro escrito nesse momento colabora para que as crianças representem a 
escrita espontânea e possibilite a realização de ações interdisciplinares envolvendo as 
relações entre as linguagens. O registro das quantidades dos elementos percebidos na 
composição da imagem, pode ajudar aos pequenos na leitura e releitura no momento 
da composição do desenho que constitui o terceiro momento da aula.

Os alunos fizeram uma releitura da obra por meio do desenho, fato que permitiu 
que eles pudessem se expressar e identificar o que a obra representou para os mesmos. 
Para Barbosa (2010, p. 145), “isso tudo é releitura, é olhar o mundo a nosso redor e 
criar a partir de tantas coisas que vemos no mundo, na arte, na TV... enfim tudo aquilo 
que nossa retina pode ser usado.” 

Figura 2: Releitura da Obra

Arquivo: Grupo de Pesquisa Currículo e Práticas Educativas, 2014.

A interpretação da obra feita pelos discentes são expressões  cheias de significados, 
sentimentos, pensamentos que possibilitam um diálogo com  a realidade. A liberdade 
para expressão dos traços é fundamental para a construção de uma consciência 
libertadora que vai sendo “formada” de acordo com as oportunidades oferecidas para 
os discentes. Para Barbosa (1995), 

[...] preparar os alunos para a compreensão da gramática visual de 
qualquer imagem, artística ou não, na sala de aula de artes, ou no 
cotidiano, e que torna-los conscientes da produção humana da alta 
qualidade é uma forma de prepara-los para compreender e avaliar 
todo tipo de imagens, conscientizando-os do que estão aprendendo 
com essas imagens. (p.14)

Essa compreensão vai partir das oportunidades oferecidas na sala de aula, com a 
apreciação da obra os discentes realizaram uma reflexão do que o quadro representava 
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para eles, afirmações como “eu acho que são uma família”, “olha, os animais também 
estão na pintura”, “eles estão indo trabalhar”, toda mediação deve estar voltada para 
a construção crítica de significados que os alunos vão produzir. A formulação de ideias 
e a construção coletiva de conhecimento proporcionam um reconhecimento e respeito 
com a leitura que cada aluno realizou da obra, logo após, realizamos uma exposição das 
releituras feitas por eles.

         Figura 3: Exposição

Arquivo: Grupo de Pesquisa Currículo e Práticas Educativas, 2014.

Foi permitido e respeitado os traços realizado pelos discentes e suas interpretações 
feita para o grupo, porque segundo ao que se refere as expressões das crianças o RECNEI 
(ANO, p. 105) aponta que: “permitir que elas falem sobre suas criações e escutem as 
observações dos colegas sobre seus trabalhos é um aspectos fundamental do trabalho 
em artes.”

São com estes momentos que vamos compartilhando ideias, que vai surgindo 
uma série de significado e com isto, eles vão construindo de maneira direcionada o 
sentindo que a Arte tem no seu dia-a-dia. Não são com desenhos preestabelecidos, 
traços perfeitos e com pinturas ilustrativas que servem para moldar o ensino de Arte 
nas escolas, que estaremos impedindo o entendido de Arte, este que vai muito além dos 
seus significados, propor e oportunizar os discentes o verdadeiro ato de libertação dos 
ensinamentos de Arte nas escolas antigamente, é realizar atos revolucionários e criar 
pontes entre o conhecimento e o seu cotidiano.

No quarto momento contextualizamos a obra de Tarsila do Amaral “A família” com 
o meio que eles vivem, é importante deixar os alunos se expressarem para relacionar o 
que eles veem na sala com sua vida, e esse foi um ponto fundamental para a construção 
de um significado da atividade, proporcionando um sentido com que esta estudando. 
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No entanto, promover a apreciação da imagem é compartilhar as 
experiências culturais que os alunos já trazem de suas vivências 
cotidianas. Desta forma, aproveitar esses conhecimentos será de 
fundamental importância para a construção da linguagem visual. 
(TORRES, 2011, p. 14)

 As crianças realizam suas próprias impressões, ideias e interpretações sobre a 
obra estudada, as relações de sentido e a oportunidade de fazer a releitura com suas 
vivencias vão proporcionar um reconhecimento desde pequeno(a) como sujeito de sua 
própria identidade, (co)relacionando as artes visuais no seu domínio de fazer artístico. 

Figura 4: Releitura da Família

Arquivo: Grupo de Pesquisa Currículo e Práticas Educativas, 2014.

Como educadoras, não podemos negar o conhecimento prévio que os discentes 
trazem para sala de aula, as atividades proposta em que eles possam vivenciar, 
relacionar, expressar todo o pensamento é de extrema importância na construção da 
identidade do sujeito e tudo isso vai ser consequência do potencial adquirindo ao longo 
da sua vida educacional, e começando desde da base, as ideias vão sendo respeita e 
suas produções artística vai ser reflexo do seu conhecimento e de suas impressões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade teve um retorno significativo porque os alunos puderam realizar a 
apreciação e relacionar com seu cotidiano, com isto, o desenvolvimento foi gerando 
interpretações e propondo um olhar abrangente no ensino de arte e consequentemente 
uma construção expressiva do conhecimento.

A conjunção que o projeto tem de realizar atividades em sala de aula enquanto 
as professoras recebem a formação, é uma oportunidade de nós, enquanto estudantes 
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e futuros pedagogos, relacionarmos a teoria com a prática e realizar metodologias 
pedagógicas que oportunizam aos alunos se descobrirem enquanto seres críticos e 
autônomos condutores de sua emancipação.  
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RESUMO

O trabalho apresenta a atividade lúdica da arte da pintura com solos como 
ferramenta para trabalhar a valorização do solo visando sua conservação e o 
desenvolvimento do respeito e afetividade para com esse recurso natural. A 
presente proposta insere-se numa tentativa de contemplar o conhecimento, 
a compreensão, a valorização e a conservação dos recursos naturais a fim 
de revelar suas potencialidades e desenvolver a prática da pintura com 
solo como uma de suas potencialidades. Ela será executada na região do 
Brejo paraibano. O foco do projeto é o Meio Ambiente e como público alvo 
estudantes de escolas municipais. 

Palavras-Chave: Educação em Solos, Arte, Pintura.

INTRODUÇÃO

A pintura com solo começa nos tempos pré-históricos e decorrem todas as culturas 
atuais. São inúmeras e variadas técnicas de pintura. A criatividade e aparecimento de 
novos materiais facilita a aparição de novas técnicas artísticas de desenho e pintura.

Ao longo da jornada evolutiva do homem a Natureza tem sido explorada 
desenfreada, observando-se atualmente a crescente dilapidação dos recursos naturais, 
com destaque especial para os recursos edáficos. A degradação do solo, que sofre as 
consequências da ação antrópica, muitas vezes acontece por desconhecimento das 
funções que este exerce para a manutenção da vida, o que alarga muito o desequilíbrio 
dos ecossistemas. Reichardt et. al (1988).

Conhecer as potencialidades e limitações dos solos é condição fundamental para 
despertar a consciência para a adoção de posturas sustentáveis, que apontem para a 
minimização dos processos de degradação.

A educação para a sustentabilidade, para a formação cidadã, deve promover 
debates sobre a vivência dos educandos em seu meio, em suas comunidades, permitindo 
uma reflexão sobre o ambiente e seus recursos naturais. Estimular o potencial criativo 
dos educandos lhes permite investigar uma imensidade de possibilidades criativas que 
poderão lhes trazer realizações, resgatar a autoestima, o empoderamento, contribuindo 
assim para uma nova leitura da vida, centrada no respeito e na afetividade pela Natureza. 
Nas salas de aula as atividades artísticas devem ser estimuladas como ferramentas de 
percepção do ambiente natural, com sua diversidade de cores, formas e texturas. Reis 
et. al (2007). 
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Dentre as características do solo a cor se evidencia por ser aquela de maior 
impacto visual. Na perspectiva da criatividade e da ação lúdica o solo passa a compor o 
ferramental para ampliar as capacidades e habilidades dos estudantes, permitindo que 
se visualizem novas oportunidades de aprendizado e valorização desse recurso natural. 
Ao conferir aos solos a possibilidade de se transformar em arte e alternativa de geração 
de trabalho e renda, é possível trabalhar no contexto da valorização ambiental, aliando 
as atividades econômicas às culturais. A escola é o espaço onde são potencializados os 
saberes e fazeres das comunidades. Higuchi e Azevedo, (2004).

Produzir material educativo impresso e digital sobre conservação e potencialidades 
do solo, bem como compartilhar com professores e alunos das escolas públicas 
orientações sobre solos e realizar atividades que utilizem o solo como matéria prima 
com ênfase no seu uso para realização de pintura em geral.

A pintura com solos é uma atividade que desponta como estratégia para 
valorização, conservação e proteção do mesmo. O solo é um meio colorido e rico. A 
cor é considerada uma das características morfológicas mais importantes do solo, que 
podem se apresentar em variadas tonalidades, indo do claro ao mais escuro, indicando 
a presença de quartzo, matéria orgânica, ferro. RESENDE et. al (2002).

A atividade teve no Projeto Cores da Terra o aperfeiçoamento das técnicas para 
produzir tintas para pintura de residências, como argumenta Carvalho et. al (2007). 

Esse processo de baixo custo e impacto ambiental mínimo, compreende 
produtos, técnicas e metodologias que visam à transformação social, favorecendo a 
organização das comunidades, desenvolvendo a criatividade e ocasionando a melhoria 
da autoestima dos envolvidos, além de proporcionar alternativa de renda. VITAL et. al 
(2011).

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia compreende o uso do solo no preparo de tinta, a ser utilizado em 
atividades de pinturas em parede, papel ou tecido, visando trabalhos educativos com 
alunos e/ou comunidades rurais.

O trabalho foi apresentado em duas etapas: contato inicial para a apresentação 
de palestras educativas sobre o solo, abordando sua formação, características 
morfológicas, importância, funções, ações de degradação e práticas conservacionistas. 
Num segundo momento foram desenvolvidas vivências e oficinas de pintura com solos. 
Na fabricação da tinta foram utilizados apenas o solo, cola branca e água. O solo foi 
coletado em cidades diferentes, com orientações para a adequação dessa coleta, sem 
promover degradação. Á medida em que avançava o processo de confecção da tinta 
foram repassadas informações sobre o solo, de maneira a reforçar que a atividade 
lúdica é um complemento da ação educativa, que tem por objetivo, valorizar o solo 
para a conservação e proteção.

O material básico para a confecção da tinta com solo é composto por:
· Amostras de solos com cores diferentes (peneirados);
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· Cola branca (tipo escolar ou de artesanato);
· Água limpa;
· Dosadores (colher de sopa, tampinhas de refrigerante.);
· Agitadores;
· Recipientes para o preparo da tinta e lavagem dos pincéis;
· Pincéis para artesanato;
· Materiais a serem pintados (telhas, rochas, gesso ou papel);
· Panos para limpeza dos pincéis e mesa (panos de chão de algodão).
A escolha dos solos deve levar em consideração a obtenção de uma grande 

variabilidade de cores para proporcionar uma boa diversidade de padrões e suas 
tonalidades a serem exploradas nas atividades com os estudantes.

Figura 01. Materiais utilizados para confecção da tinta com solos. 
Lab. De Solos do CCHSA - UFPB. 16/10/14.

Figura 02. Materiais confeccionados.
Fonte: Edvânia Oliveira, 2014.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo das atividades do Projeto com solo em escolas públicas, as oficinas de 
pintura com solo já percorreram alguns municípios, apresentando palestras e vivências 
sobre o uso sustentável do solo, como o trabalho artesanal das loiceiras, atividade que 
ainda resiste nas comunidades rurais. 

Para contextualizar as orientações sobre solos e suas potencialidades na vida 
humana o Projeto têm usado a arte da pintura com solos como uma nova proposta 
educativa que resgata seu valor como matéria prima para a criação do artesanato 
sustentável e solidário. As diversas cores dos solos chamam a atenção e encantam 
o publico presente que não observavam no solo essa potencialidade natural. A 
durabilidade, a economia e a elegância das peças são um apelo ao conhecimento do 
solo e de sua valorização, enquanto elemento integrador dos diversos ecossistemas e 
matéria-prima para geração de trabalho e renda.

As oficinas aconteceram de maneira informal nas escolas públicas. Quando são 
pintados a pedido do público presente, pequenas peças de barro, telhas, garrafas de 
vidros, pedras, lascas de madeiras ou telas para o desenvolvimento da ação, a interação 
das turmas foi realmente muito significativa, trazendo uma nova percepção do solo. 
Essa interação faz compreender que pintar com tinta de terra é como redescobrir a 
vida. Perceber que as cores que deram origem aos desenhos e coloriram os materiais 
saem da terra e ganham formas novas é abrir campo para novas possibilidades que 
remete a ideia de cuidado ambiental e valorização do solo. A arte da pintura com solos 
resgata a autoestima, a afetividade pela Natureza, o sentimento de pertencimento, a 
solidariedade, a cidadania participativa e pro-ativa.

CONCLUSÕES 

As palestras ministradas têm permitido aos participantes uma visão diferenciada 
do solo, com relação a sua valorização e conservação, a partir do estudo de sua morfologia 
e potencialidade. As oficinas de pintura com solos têm se estabelecido como atividade 
de educação ambiental e como oportunidade de trabalho e renda e de descobrimento 
de talentos para a arte.
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BRINQUEDOTECA: UMA REFLEXÃO SOBRE O ESPAÇO DO BRINCAR

Heline Maria de Oliveira Silva120 
Orientadora

Jalmira Linhares Damasceno Ferreira121

RESUMO

O presente trabalho versa sobre a experiência desenvolvida na 
brinquedoteca do campus III situada na cidade de Bananeiras. O nosso 
objetivo é refletir sobre a organização desse espaço e suas possibilidades de 
brincadeira, por meio do uso dos brinquedos, do exercício do imaginário 
que caracteriza além dos elementos do jogo simbólico, as relações culturais 
e sociais vivenciadas no cotidiano  materializadas no brincar como trabalho 
da criança. Nossa discussão está pautada nas reflexões teóricas sobre o 
brincar desenvolvidas por Friedman (1990), Andrade (1991), Oliveira 
(2012), Huinzinnga (ano). Concluímos que a brinquedoteca é um espaço de 
interação social que possibilita o acesso a uma diversidade de brinquedos 
que viabiliza a invenção e a reinvenção da brincadeira, estimulando a 
criação, construção, dramatização e socialização das crianças com ações 
diversificadas do brincar. 

Palavras chaves: Brinquedoteca, Brinquedo, Brincar

O BRINCAR E A CRIANÇA

O brincar faz parte da vida da criança, seja, em casa, na rua ou na escola. 
Caracterizado como trabalho nessa fase da vida, permite aos sujeitos desenvolver 
aspectos sociais, afetivos, corporais, culturais e cognitivos. 

Nesse contexto, a brincadeira é o ato ou efeito de brincar, passada de geração 
em geração variando através das culturas, é um elemento social, que conjuga ação 
e interação expressiva cultural. Dessa forma de acordo com Friedmann (1990) “as 
brincadeiras fazem parte do patrimônio lúdico-cultural, traduzindo valores, costumes, 
formas de pensamento e ensinamentos”.

Nesse sentido, nossa reflexão está direcionada para a organização dos ambientes 
e sua viabilidade de interação entre o brincar e brinquedo na infância. 

A BRINQUEDOTECA E EDUCADOR-BRINQUEDISTA

A brinquedoteca é um espaço voltado para o brincar, no qual podemos observar, 
conhecer e analisar as diversas formas de brincadeiras desenvolvidas pelas crianças. 

120 Discente da UFPB/CCHSA, helinemaria22@hotmail.com

121 Docente da UFPB/CCHSA, jalmira@gmail.com
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Como espaço de interação social a brinquedoteca não estimula só o brincar, mas a 
partilha, a cooperação materializadas na divisão dos brinquedos, troca de experiência 
voltadas para as brincadeiras inventadas por meio do uso desses brinquedos e dos 
ambientes.

A brinquedoteca do campus III funciona como laboratório de ensino do curso de 
pedagogia. Tem como um de seus objetivos a formação de professores para a valorização 
da brincadeira como objeto de ensino e pesquisa, viabilizando a compreensão mais 
ampla da importância do brincar na infância.

Esse espaço está organizado a partir de seis ambientes: o salão do faz de conta e 
brinquedos populares, o ateliê, a sala de brinquedos, o supermercado, a sala de leitura 
e uma área externa composta por um gramado e uma caixa de areia. Funciona quatro 
dias da semana, de terça a sexta-feira.  As visitas são agendadas previamente pela 
comunidade. No ano de 2014 até o mês de outubro registramos um número de 1,159 
visitantes. 

O atendimento está direcionado a escolas públicas e privadas da região. As 
atividades são desenvolvidas por brinquedistas, estagiários e voluntários, estudantes 
do curso de pedagogia e professoras do ensino básico e superior da UFPB, campus III. 
A interação criança-adulto é de observador e mediador das brincadeiras, pois mesmo 
sendo um espaço que convida a brincar algumas crianças tem um comportamento 
tímido, isolado, nestes casos que o brinquedista faz a ponte entre o brinquedo e a 
autonomia de brincar. Para Andrade (1991. p. 97)

Essa relação criança-adulto pode ser uma grande riqueza da 
brinquedoteca se tivermos consciência de que, para que este trabalho 
flua desta maneira, é preciso tornar os profissionais suficientemente 
qualificados, profissionais que enxerguem a infância para ale dos “ 
tempos fagueiros que os anos não trazem mais”, que se relacionem 
com as crianças como gente miúda que eles são hoje, com todas as 
peculiaridades, e não como projeto de gente grande. Pois os animadores 
não são apenas “gente que se ocupam das crianças na brinquedoteca”, 
são pessoas inteiras, têm história; são, como crianças, gente de ”carne 
e osso”.

O educador-brinquedista nesse contexto organiza o espaço para favorecer a 
brincadeira por meio da interação entre as crianças e os brinquedos. No brinquedoteca 
do Campus III, esse educador também propõe uma rotina que está dividida da seguinte 
forma: a acolhida dos estudantes feita inicialmente no portão central e depois em uma 
roda de conversa. Na roda o educador-brinquedista apresenta-se, confraterniza-se com 
o grupo que também apresenta-se. Nesse momento, as primeiras trocas de afetividade 
são constituídas. O educador fala um pouco sobre o espaço, e faz com o grupo alguns 
combinados que se referem ao cuidado com os brinquedos, a não diferenciação de 
gênero em relação ao uso desses brinquedos e o mais importante dos combinados, 
mencionado logo no início do diálogo é sobre ser feliz. “Aqui o primeiro combinado é 
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ser feliz”. Com essa fala o brinquedista anuncia que o espaço é de todos. Que brincar 
será  o trabalho a ser realizado durante toda a visita.

OS AMBIENTES DA BRINQUEDOTECA DO CAMPUS III:  
IMAGINÁRIO E JOGO NO ESPAÇO DE BRINCAR

Entre espelhos, maquiagem e fantasia o espaço do faz-de-conta se constitui. Nesse 
ambiente as crianças constroem seus personagens, vivem  momentos de imaginação e 
criação de brincadeiras. Brincar significa exercitar a criatividade, reinventando a forma 
como menciona Oliveira (2012 P. 59) “ao brincar no faz de conta a criança subordina os 
objetos e sua própria ação ao campo do significado.

Na sala de brinquedos as bonecas viram filhas, as crianças passam a ser família, 
os animais criam vida, os carrinhos fazem barulho são meninos e meninas brincando 
juntos imaginando e compartilhando brincadeiras. Carvalho (1992, )

O compartilhamento é criado, construindo na interação social, por 
tanto não se refere ao comportamento de um indivíduo, mais se refere 
a uma relação entre indivíduos, a qual, por sua vez, possibilita que eles 
possuam em comum algo que foi construído socialmente.
 

Essa partilha é vivenciada de forma diversificada nos espaços da brinquedoteca. 
No supermercado, um ambiente que também propõe possibilidades para a brincadeira 
de faz-de-conta, as crianças brincam de fazer compras, de proprietário de comércio, 
exercitando papeis sociais diversos.

Nesse espaço, é possível a vivência de jogos simbólicos que se misturam com as 
ações da realidade e permitem a recriação de situações cotidianas. Huinzinnga (2008) 
conceitua que “o jogo é uma função da vida, mais não é passível de definição exata em 
termos lógicos, biológicos ou estéticos”.

A experiência estética e a brincadeira relacionam-se como elementos lúdicos da 
linguagem da infância. Essa possibilidade de expressão é proposta na brinquedoteca no 
ambiente do ateliê organizado a partir de uma diversidade de materiais que permitem 
a experimentação com materiais de pintura, sucatas e elementos da natureza. Brincar 
nesse espaço é experimentar formas, cores, cheiros. É imaginar e produzir imagens.

As brincadeiras diversificam-se a cada espaço. O corpo movimenta-se e recria 
a ação de brincar. A organização dos ambientes colaboram com esse fazer. O Olhar 
perceptivo da criança vai dando vida a esse movimento que está em cada brinquedo 
proposto, em cada espaço que configura o ambiente.  

No ambiente externo os brinquedos populares como o carrinho de rolimã é usado 
pelos pequenos de várias formas, o campo com gramado se transforma em campo de 
futebol que ao contrário do campo real tem apenas uma trave.  A caixa de areia é lugar 
onde a modelagem com água e areia da forma a castelos, onde o corpo desaparece e 
reaparece sem cerimônias.
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Brincadeira e brinquedo, signos e instrumentos que se confundem e caracterizam 
a existência do brincar como linguagem. A brinquedoteca como materialização dessa 
linguagem, se constitui um espaço necessário para a garantia do direito de brincar na 
infância. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A brinquedoteca do campus III constitui-se como um espaço de expressão da 
infância compreendendo o brincar como trabalho da criança. Nessa perspectiva a 
brincadeira caracteriza-se como vivência social e cultural. Expressão da imaginação 
que permite e recriação do mundo. Os ambientes e a ação educadora dos brinquedistas 
vão configurando a mediação entre o brinquedo, o brincar e a criança, conceituando 
a brinquedoteca como espaço mediador da formação para apreensão da cultura do 
brincar na infância.  
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS:  
UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA BÁSICA

 Jacinta Pereira Silvino122

Orientadora
Jalmira Linhares Damasceno Ferreira123

Co-orientadora
Ana Claudia da Silva Rodrigues124

RESUMO

Este trabalho descreve a experiência com rodas de contação de história 
realizadas na sala multisseriada de 1° e 2º ano das séries iniciais na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental “José Rocha Cirne” localizada no 
Sítio Domingos Vieira, zona rural do Município de Bananeiras/PB. Essa 
atividade está vinculada as ações externas desenvolvidas pela brinquedoteca 
do Campus III da Universidade Federal da Paraíba em parceria com o 
projeto de extensão A (Re) significação das escolas do brejo paraibano: 
contextualização para o reconhecimento e formação da identidade dos 
sujeitos campesinos.  Essa ação, intitulada A arte de contar histórias, tem 
como objetivo contribuir para a ampliação do repertório literário de crianças 
da educação básica. A atividade acontece mensalmente e promove narrações 
diversificadas do texto literário. Nossa metodologia está direcionada para 
a construção de formas de narrar, viabilizando a compreensão do texto e a 
percepção criativa de constituintes corporais e plásticos para a composição 
da narração. A contação de história vai materializando-se como uma escuta 
afetiva e efetiva na ampliação do repertório do texto literário mediando a 
construção de práticas de leitura no contexto da escola do campo. 

Palavras Chave: Contação de histórias; formas de narrar, texto literário. 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da ação A arte de contar de histórias no contexto das 
atividades realizadas pela brinquedoteca do Campus III da Universidade Federal da 
Paraíba, promove narrações diversificadas do texto literário, envolvendo atividades que 
estimulam a compreensão das narrativas e promovem a expressão criativa da palavra. 
Essa expressão é materializada a partir das relações de objetividade e subjetividade das 
formas de narrar por crianças do 1° e 2º ano das séries iniciais da escola “José Rocha 
Cirne” onde foi realizada (quatro) sessões de contação de história, no período de 04 de 
abril à 25 de julho do ano de 2014.

122 Graduanda do Curso de Pedagogia – UFPB/Campus III
123 Professora do Departamento de Educação – UFPB/Campus III
124 Professora do Departamento de Educação – UFPB/Campus III
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DESENVOLVIMENTO 

Nossas rodas de contação de história direcionadas para a construção de formas de 
narrar, diversificam a mediação entre a literatura e o leitor ouvinte, que interage com 
o texto literário por meio do livro, da relação entre os  objetos que representam cenas 
e personagens, bem como pela interação com os jogos corporais que proporcionam 
a relação entre o contador e o ouvinte pela expressão corporal. Esses elementos 
despertam no ouvinte da narração a curiosidade, a imaginação dos acontecimentos. 
Segundo Bussatto, (2006: p.36);

A narração oral é uma performance que revela um ato coletivo e 
interativo, em que o emissor e o receptor entram em consonância no 
momento presente, envolvidos por sons e       silêncios , movimentos e 
quietudes, num pulsar de afetos que transcendem o espaço físico onde 
ocorre a ação.

O ato de narrar pode possibilitar a construção de um momento mágico, que 
envolve todos que estão compartilhando da mesma performance por meio da criação 
lúdica exercitada em um jogo de expressões que envolve a relação das palavras com a 
gestualidade.

No contexto do desenvolvimento das rodas de contação de história, a atuação das 
crianças se deu por meio do reconto, viabilizando a compreensão do texto e a percepção 
criativa de constituintes corporais e plásticos para a composição da narração. O reconto 
foi a atividade de mediação para compreensão da narrativa, construído por meio do 
desenho, recorte, colagem e dramatização. Essas produções estimularam o potencial 
criativo das crianças, que exercitaram a construção de formas de narrar a partir da 
produção de imagens e composição corporal.

A primeira roda de contação de história envolveu imagens das cenas 
narradas, produzidas com sucata. Essas imagens estavam fixadas em um tecido que 
denominamos de bandana, uma espécie de bandeira que registrava elementos da 
história contada. Contar história com a bandana requer um movimento corporal que 
envolve o manuseio do tecido e a expressão vocal. O contador de história desenvolve 
sua performance trocando de bandana a cada cena. Cada um desses recortes de tecido 
tem a representação de um momento da narrativa. As crianças ao participarem da roda 
entram em contato  com a forma de contar e passam a construir uma referência acerca 
dessas formas diferenciadas de narrar.

Nossa proposição após a roda foi que o grupo pudesse fazer o reconto da história 
intitulada “O Último Rei” de Marina Colasanti (1979). As crianças produziram as 
imagens das cenas da narrativa, utilizando objetos de sucata.

O reconto foi realizado com a turma dividida em três grupos composto por cinco 
crianças. Nesse momento foi proposto a criação a partir da com  experimentação de 
materiais diversos. Associando os objetos, recombinando,  f reformulando os elementos 
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na construção da ideia para a reconstrução das cenas das histórias, possibilitando aos 
sujeitos revisitarem a narrativa.

 

Construção da Bandana. Fonte: Arquivo da autora - 04 de abril 2014

Após a composição plástica as crianças realizaram as apresentações. Movimentar 
as bandanas se tornava algo difícil, manusear e contar era uma articulação que requeria 
uma habilidade corporal relacionada a construção de uma prática mais permanente de 
trabalhos corporais. Porém, percebemos que as crianças aos poucos se apropriavam do 
vocabulário, compreendendo e narrando os fatos.

A segunda roda de contação de história foi realizada com o livro “E O Dente Ainda 
Doía” de Ana terra, (2012). O reconto dessa história foi realizado de forma plástica por 
meio da técnica de colagem. A técnica foi a colagem com jornal rasgado. A ordenação 
das imagens produzidas foi narrada em forma de painel. Esse trabalho envolveu a 
construção de formas que viabilizaram a  composição  da cena. Nesse processo, criar e 
recriar formas configurou  o recontar da história. Para  Ostrower. (1987 p.09): 

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma algo novo. Em 
qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de 
novas coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos 
relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato 
criado abrange, portanto a capacidade de compreender; e esta por sua 
vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar. 

O encontro seguinte foi constituído a partir da relação entre o narrar e os jogos 
teatrais, os quais se dão por meios de exercícios de expressão corporal. Através 
desses jogos, os participantes são conduzidos para si e para o outro, para o espaço 
real e o imaginário. Iniciamos os jogos por meio do relaxamento, exercícios vocais, 
reconhecimento do espaço. Trabalhamos nesse momento a diversidade de expressões 
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corporais por meio da imitação e continuidade de gestos. Olhar nos olhos, fazer careta, 
expressar sensações de frio, calor, medo, raiva e felicidade.

Fonte: Arquivo da autora - 04 de abril 2014
  

O corpo narra e encontra aos poucos a reinvenção do narrar. O jogo vai 
possibilitando a essa expressão. Em relação as ações corporais Sousa, (2014, p.60) faz 
a seguinte afirmação:   

Portanto, a partir da noção de corporeidade podemos estabelecer 
uma prática de educação pela a arte em que o reinado da alteridade se 
estabelece como elemento fundamental na constituição do sujeito. Em 
que as vivências estimuladas pelo o exercício de jogos de expressão 
corporal e teatral levam em conta o olhar do outro, o contato, o afeto, 
as significações construídas em coletividade. 

A quarta roda de contação de história foi realizada por meio da leitura narrada 
do livro “Eu sou o mais forte” de Mario Ramos,(2011). O reconto que foi realizado 
posteriormente por meio da dramatização. É possível analisar que nesse processo inicial, 
a criança aprende brincando em um mundo de imaginação, sonhos e fantasias. A arte 
de contar história proposta como atividade viabiliza o desenvolvimento do potencial 
crítico da criança, do ato de criativo, da ampliação da percepção que possibilita  as 
crianças evidenciarem seu potencial enquanto leitoras e narradoras do texto literário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao planejar as atividades para que fossem realizadas, tivemos como suporte livros 
que ajudasse a entender mais sobre a arte de contar historias. Mesmo encontrando 
algumas dificuldades ao desenvolver as atividades, pois algumas crianças tinham medo 
de errar, outras viam essas atividades apenas como brincadeiras. 
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É notório que os objetivos aos poucos estão sendo alcançados, essa ação, intitulada 
A arte de contar histórias, está contribuindo para a ampliação do repertório literário 
desses estudantes da educação básica, direcionando a partir da construção de formas 
de narrar a compreensão do texto e a percepção criativa de constituintes corporais e 
plásticos para a composição da narração. 
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TEMA 6: EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA
Responsáveis:

Belísia Lúcia Moreira Toscano Diniz e Albertina Maria Ribeiro Brito de Araújo

 Professoras da UFPB, Campus III

TÍTULO AUTORES

EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM PARADIGMA EM 
CONSTRUÇÃO

Adelaide Pereira da Silva

A PESQUISA – AÇÃO COMO METODOLOGIA PARA 
EMANCIPAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NAS 
AÇÕES DO PROEXT NO VALE DO MAMANGUAPE

Autores: Rosilene Silva de Moraes
Waldicélia Silva de Brito e  Francisco Valdevino 
Fernandes. Orientador:
Paulo Roberto Palhano Silva

PROCESSO AGROECOLÓGICO DE PEDAGOGIA 
AUTÔNOMA: O PROJETO SAF DA UFPE

Cainã Ferraz e Silva. Orientadora: Monica Cox 

ASSENTAMENTO BELA VISTA: O PROCESSO 
HISTÓRICO DE UM ASSENTAMENTO NO MUNICÍPIO 
DE ESPERANÇA-PB E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA 
A AGRICULTURA FAMILIAR

Daiana Domingos Pereira

A IMPORTÂNCIA DAS HORTAS NAS PRATICAS 
PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR DO/NO CAMPO.

Fabiana Silva da Costa, Ana Caline Alexandre da 
Silva e Wendson Avelino dos Santos. Orientadora: 
Nilvânia dos Santos Silva

SISTEMATIZAÇÃO DO SÍTIO NASCIMENTO NO 
MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA – PB

Fernando José da Silva,  Luana Fernandes Melo, 
Felipe Eduardo Ribeiro. Orientadora:  Albertina 
Maria Ribeiro Brito de Araújo

ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA NOVA PERSPECTIVA 
PARA O VALE DO MAMANGUAPE.

Jyullia Carla da Silva Ferreira, Kym Kanatto Gomes 
Melo e Jerfferson Simplício dos Santos. Orientador: 
Paulo R. Palhano Silva

A IMPORTÂNCIA DA CULTURA ORGÂNICA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER – PE

Anderson Antonio da Silva, Catharina Maria de 
Araújo Queiroz e José Edson Ferreira da Silva. 

RESGATE DA AGRICULTURA TRADICIONAL POR 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM PARADIGMA EM CONSTRUÇÃO

Adelaide Pereira da Silva125 

RESUMO

Este artigo trata da temática educação do campo, procurando apontar a 
emergência e trajetória de construção dessa nova visão da educação escolar 
dos segmentos da população brasileira que vive e produzem a sua existência 
fora dos espaços urbanos. Faz uma rápida incursão na história buscando 
referencias dos antecedentes históricos da educação do campo concebida 
historicamente como educação rural e apresenta uma rápida reflexão sobre 
a concepção de educação do campo, categoria que vem sendo construída 
no movimento pela educação do campo, especialmente nos últimos 
quinze anos. O texto traz, ainda, um pouco da trajetória dessa construção 
apontando as conquistas alcançadas e as perspectivas de formulação e 
operacionalização de políticas publicas de educação do campo. O texto está 
ancorado na produção teórica de autores como Paulo Freire, Roseli Salete 
Caldart, Monica Castagna Molina, Edgar Morin, Maria do Socorro Silva, 
entre outros, cuja produção teórica se ancora no pensamento crÍtico, na  
tradição do Pensamento Pedagógico Socialista.

Palavras-Chave: Educação do campo. Povos do campo. Escola do campo.

INTRODUÇÃO

Este artigo trata da temática educação do campo, procurando apontar a emergência 
e trajetória de construção dessa nova visão da educação escolar dos segmentos da 
população brasileira que vive e produzem a sua existência fora dos espaços urbanos. 
Portanto, quando falamos em educação do campo estamos nos referindo à educação 
dos povos do campo, das águas e da floresta - da diversidade de sujeitos que cada um 
desses segmentos comporta.

Considerando a histórica exclusão sofrida por esses sujeitos, a educação do 
campo pretende se constituir em uma das estratégias de transformação dessa sociedade 
excludente, das relações de dominação, exploração, expropriação e de escravização dos 
trabalhadores e das trabalhadoras. E ainda, pressupõe a eliminação dos preconceitos 
de classe e étnico-racial, ainda estão presentes, apesar do histórico enfrentamento 
desses segmentos ao longo dos séculos. É nessa direção que caminha a educação do 
campo. É uma das dimensões de um novo projeto societário, em construção e neste 
sentido, é entendida no seio do movimento pela a educação do campo, como uma das 

125 Professora aposentada do UFCG - Campus de Cajazeiras -PB. Atualmente colaboradora da Comissão 
Pastoral da Terra do Sertão da Paraíba  e membro da Rede de Educação do Semiárido Brasileiro( 
RESAB) e do Comitê Estadual de Educação do Campo - Paraíba .
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estratégias de contra-hegemonia (cf. CAMPIONE,2003,p. 51-66), na perspectiva do 
pensamento gramisciano. 

 Por isso, é imprescindível compreender a função social da educação na produção 
e reprodução das relações sociais e, consequentemente, na transformação da cultura, 
da sociedade. No caso da educação do campo nascida na luta pela democratização do 
acesso e uso da terra-de-trabalho (MARTINS, 1975), é importante ter presente que a 
escola, isolada dos outros espaços sociais e dos demais sujeitos que estão produzindo 
conhecimento fora da escola, não daria conta de efetivar o projeto a que está sendo 
proposto, na perspectiva da transformação. Assim, a educação do campo só se efetiva, 
de fato, mediante o processo teórico- metodológico da contextualização do currículo. 
Morin (2000, p.36) ensina que “o conhecimento das informações ou dos dados isolados 
é insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que 
adquiram sentido”. 

Esta é a perspectiva da educação do campo. Uma construção que, ao longo 
dos últimos quinze anos vem deixando marcas visíveis no cenário brasileiro, 
mobilizando, não apenas a sociedade civil organizada no campo, mas os poderes 
público-governamentais, especialmente na esfera federal e muitos intelectuais nas 
universidades os chamados intelectuais orgânicos das classes subalternas, como 
conceitua Gramsci (1991). Um processo lento considerando que a efetivação desse 
projeto implica mudanças, relativamente profundas, na cultura sob a qual a velha 
educação rural sempre esteve materializada em projetos alheios às peculiaridades do 
campo e aos saberes e fazeres dos camponeses e das camponesas. 

Construir esse projeto implica profundas transformações na sua visão de 
educação compreendendo-a como elemento constituinte da luta dos camponeses e 
das camponesas como sujeitos de sua própria historia como anuncia Freire. Implica 
a compreensão da educação escolar como prática social capaz de produção e de 
reprodução das relações sociais e que, dependendo das intencionalidades explicitas, 
pode representar real possibilidade de superação e/ ou transformação das relações 
sociais dominantes, a partir de processos dialógicos, como ensina Freire. Essa é a 
perspectiva da educação do campo, um paradigma ainda em construção. Nas páginas 
seguintes tentamos registrar um pouco do que se entende sobre educação do campo 
olhando a sua trajetória nas duas ultimas décadas.

DA EDUCAÇÃO RURAL À EDUCAÇÃO DO CAMPO

O Brasil é uma formação social cujas raízes são eminentemente agrárias e 
por séculos manteve essa performance, só apresentando mudanças significativas  
a partir de 1930 na transição do modelo agroexportador para o modelo industrial-
desenvolvimentista, na era Vargas (Cf.Carvalho (2008, p. 54). Mesmo assim, em 
que pese o fato da grande maioria da população viver no campo por séculos, o estado 
brasileiro se manteve, historicamente, as políticas educacionais organizadas e gestadas 
com o objetivo de servir às elites dominantes, negando a oportunidade de escolarização 
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às classes populares, particularmente, às populações residentes fora do espaço urbano 
– camponeses/as, índios e negros e outros. 

Mesmo com as mudanças ocorridas a partir de 1930 essa discriminação continuou 
anunciando apenas algumas iniciativas com o objetivo de atender os interesses das 
classes dominantes.  Foi oferecida “uma educação para pequena parcela da população 
rural, uma educação instrumental, reduzida ao atendimento de necessidades 
educacionais elementares e ao treinamento de mão-de-obra” Saviani (2008, p. 317).

Dessa forma, a educação escolar dos povos do campo126 ou educação rural, na 
concepção vigente à época, foi negligenciada nos textos constitucionais só sendo 
referenciada na Constituição de 1934 (art.156). E mesmo assim, a partir daí, as 
iniciativas de cunho governamental se materializaram em ações compensatórias ou 
em políticas expressamente discriminatórias como aquelas preconizadas nas Leis 
Orgânicas do Ensino, editadas entre 1942 e 1946127 que expressam a nítida separação 
entre a educação da elite (formar dirigentes) e a educação da classe trabalhadora 
(preparação de mão de obra - instrução).

A ausência de uma consciência a respeito do valor da educação no 
processo de constituição da cidadania, ao lado das técnicas arcaicas 
do cultivo que não exigiam dos trabalhadores rurais, nenhuma 
preparação, nem mesmo a alfabetização, contribuíram para a 
ausência de uma proposta de educação escolar voltada aos interesses 
dos camponeses. ( PARECER nº 36/CEB/CNE/2001, P.5).

Essa situação expressa o histórico descaso do estado para com a educação 
dos segmentos da população do campo e, ao mesmo tempo, configura uma cultura 
cujas matrizes se enraizavam numa economia agrária baseada no trabalho escravo e 
no latifúndio, na produção voltada à exportação e onde a educação escolar podia ser 
dispensada enquanto meio de qualificação de mão de obra128. Por isso, durante séculos o 
analfabetismo no campo foi se perpetuando e ainda hoje é no campo onde se concentram 
os maiores índices. Segundo dados do IBGE/2010, a tacha de analfabetismo, no campo 
é de 23,2%, enquanto na área urbana é de 7,3%.

A inclusão da “educação rural” na ordem jurídica naquele momento (1934) 
está diretamente vinculada às mudanças que se processavam na sociedade brasileira 
a partir de 1930. Naquele momento, emerge o movimento da Educação Nova desde 
os anos de 1920, cujos representantes lançaram, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros 

126  Povos do campo: diferentes comunidades camponesas – assentados, agricultores familiares em 
geral, ribeirinhos, extrativistas, assalariados no campo, indígenas, quilombolas, meeiros, pequenos 
posseiros, atingidos por barragens, etc. Todos que vivem do e no campo. Ou, povos do campo, das 
águas e da floresta.

127  Leis Orgânicas do Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º 4.244/42), do Ensino Industrial 
(Decreto-Lei n.º4.073/42);do Ensino Comercial (Decreto-Lei n.º 6.141/43); do Ensino 
Primário (Decreto-Lei n.º 8.529/46), do Ensino Normal(Decreto-Lei n.º 8.530/46) e do 
Ensino Agrícola (Decreto-Lei n.º 9.613/46

128  Sobre esse assunto ver Parecer nº36 /2001 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 
de Educação - Relatório da conselheira Edla Soares. 
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da Educação (cf. ROMANELLI, 1989, p.144-153) reivindicando escola publica, laica, 
gratuita e escola específica para as áreas rurais. Dessa forma, a inclusão da educação 
das classes trabalhadoras na Constituição de 1934 pode ser considerada uma resposta 
a esse grande movimento que mobilizou significativa parcela da população embora 
os camponeses e as camponesas ainda não estivessem incluídos ativamente nesse 
movimento. 

Por outro lado, pode-se também afirmar que naquele momento, proporcionar 
ações em educação escolar aos povos do campo se caracterizava como mais uma forma de 
dominação das classes dirigentes sobre as populações do campo com objetivos imediatos 
de conter os movimentos migratórios, reter mão de obra e elevar a produtividade no 
campo. Eram preocupações centradas nos interesses das classes dirigentes dos “donos 
do poder” (FAORO, 2001) e, mesmo assim, tendo como referencia a realidade urbana 
(narrativas e imagens) ignorando a realidade do campo e os saberes aí produzidos, 
ignorando a identidade desses sujeitos.

A origem da educação rural está na base do pensamento latifundista 
empresarial, do assistencialismo, do controle político sobre a terra e 
as pessoas que nela vivem. O debate a respeito da educação rural data 
das primeiras décadas do século XX. Começou no 1º Congresso de 
Agricultura do Nordeste Brasileiro, em 1923, e tratava de pensar a 
educação para os pobres do campo e da cidade no sentido de prepará-
los para trabalharem no desenvolvimento da agricultura (FERNADES 
e MOLINA; 2004,p.62).
 

Em que pese a ampliação das oportunidades educacionais em alguns momentos 
e em certas áreas, dependendo dos interesses das elites, preconizados no modelo de 
desenvolvimento vigente, em cada momento histórico, a educação escolar dos povos 
do campo sempre esteve vinculada ao modelo de desenvolvimento urbanocêntrico129 
industrial que exclui os camponeses e camponesas, ou os inclui para explorá-los/as 
e expropriá-los/as como sempre acontece com as classes populares, em geral. Assim, 
todas as vezes que, educação desses segmentos da população brasileira foi referenciada 
nas políticas educacionais, mesmo na periferia destas, se fez recomendando adaptações 
da educação da cidade às áreas rurais e não uma educação construída a partir das 
especificidades do campo e considerando os saberes aí produzidos e transmitidos tidos 
de geração a geração. Essa lógica vem mudando, graças ao movimento pela educação do 
campo, a partir da década de 1990 e hoje uma nova compreensão de educação escolar 
no campo, está sendo construída.

 EDUCAÇÃO DO CAMPO: GÊNESE E CONCEPÇÃO 

A partir da década de 1990, os movimentos sociais e sindicais do campo, 
passam a colocar em xeque o modelo de educação, referenciado apenas na cidade, 

129  Urbanocêntrico - referencia à educação pensada, tendo como única referencia a realidade urbana.
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descontextualizada e discriminatória em relação ao campo e aos sujeitos do campo 
e propõem uma educação vinculada à realidade dos povos do campo, das águas e da 
floresta, que valorize a identidade desses sujeitos e contemple os saberes e fazeres 
historicamente construídos, cotidianamente, no processo de produção da existência. 

 Em 1997 o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), realizou o Primeiro 
Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (I ENERA) com apoio da 
Universidade de Brasil (UNB) e organizações nacionais e internacionais, tais como: 
CNBB, UNESCO E UNICEF. Naquele momento preparou o terreno para a realização 
das duas conferências nacionais, realizadas em 1998 e em 2004 em Luziânia - GO. 
Foi no I ENERA que nasceu a idéia de Educação do Campo e também de criação 
do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Ao mesmo 
tempo, pesquisadores das universidades públicas, animados com a perspectiva de 
poderem melhor contribuir com esse movimento, começaram a fazer parcerias com os 
Movimentos Sociais do Campo propondo ações de extensão universitária, realização de 
pesquisas e de sistematização das experiências existentes, efetivadas pelos movimentos 
sociais e sindicais do campo.

Nesse caminhar, nasce e se consolida um movimento pela educação do campo 
que tem suas raízes em diferentes iniciativas da sociedade civil organizada que 
aconteceram ao longo da história. Muitas nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) 
mas, especialmente, na pedagogia de Paulo Freire e que foram frustradas, em certos 
momentos, mas que foram renascendo, amadurecendo e se fortalecendo. E, nas ultimas 
décadas essas iniciativas se respaldam na constituição de 1988, a chamada Constituição 
Cidadã, cuja elaboração foi um grande exercício de cidadania, na redemocratização do 
país após a ditadura militar.

As mobilizações em torno do processo constituinte, pela democratização 
do nosso país e afirmação de uma cultura de direitos, garantiram 
importantes conquistas populares e espaços de participação na 
legislação, fazendo que a constituição de 1988 se tornasse expressão 
dessa demanda, ao incorporar o principio da participação direta na 
administração pública, o referendo, o plebiscito, alem da criação de 
conselhos gestores como forma de intervenção popular nas definições 
políticas do país (SILVA, 2009, P.39). 

A educação do campo se insere na luta maior por transformações nas estruturas 
da sociedade capitalista e nessa direção integra a luta dos segmentos da sociedade que 
tiveram, historicamente, seus direitos negados. Nasce na luta pela democratização do 
acesso e uso da terra, pela Reforma Agrária. É, portanto um movimento para além 
dos muros da escola que inclui não apenas o direito à educação escolar, mas todos os 
direitos negados aos segmentos da população no campo.

Ao longo da História, os povos do campo desenvolveram estratégias de 
resistência, de enfrentamentos que culminaram na construção de um projeto de 
contra-hegemonia, outra visão de mundo, de campo, de sociedade, de homem, de 
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mulher e de desenvolvimento do campo e não para o campo, fundado em outras bases 
- economicamente justo e ecologicamente sustentável. Dessa forma, constata-se que 
no atual momento dois projetos distintos estão no cenário, em disputa. De um lado o 
projeto das elites, do agronegócio fundado na monocultura, na concentração de terra 
e de renda, no lucro e acumulação, na frontal agressão à natureza e na exploração do 
trabalho, inclusive mediante a prática do trabalho escravo. É esse o projeto das elites, 
responsável pela pobreza, pelo analfabetismo, fome e miséria e pela exclusão da grande 
maioria da população no campo e na cidade. 

De outro lado, presencia-se a construção do projeto de desenvolvimento 
sustentável impulsionado pela sociedade civil organizada que prevê a desconcentração 
da terra e da renda, o respeito à natureza, a produção de alimentos para todos, limpos 
e livres de agrotóxicos (soberania e segurança alimentar) defendendo a agricultura 
familiar camponesa e agroecologia, a produção diversificada, o acesso à educação em 
todos os níveis e modalidades, da Educação Infantil ao Ensino Superior -. Um projeto 
que prever escolas no campo, no lugar onde as pessoas estão (educação no campo) e 
com estrutura adequada à vida e à cultura do campo. Uma educação cujos conteúdos 
curriculares devem ser pensados a partir das especificidades do campo e considerando 
os saberes aí construídos (educação do campo).

 Neste sentido, a educação do campo é dimensão desse novo projeto, pois anuncia 
transformações nas estruturas vigentes, mudanças na velha cultura da educação rural, 
historicamente enraizada no imaginário nacional. É um projeto que interessa não 
apenas às populações residentes no campo, mas a todas as pessoas no campo ou na 
cidade. Implica em rupturas também nos processos de construção do conhecimento, 
incorporando os saberes dos sujeitos que vivem no e do campo, produzindo o diálogo 
de saberes, construindo uma educação dialógica na concepção freireana. 

A escola, tal como se apresenta hoje não comporta esse projeto, sozinha e isolada da 
realidade na qual está inserida. Por isso, precisa aprender a dialogar com outros espaços 
e com as pessoas que não estão, necessariamente, dentro da escola e compreender que 
esses sujeitos ainda que não saibam ler e escrever a palavra, sabem ler o mundo, como 
adverte Freire (1994, 2005, 2011..,) produzem um conhecimento que deve ser incluído 
no processo de produção e sistematização do conhecimento, ajudando no processo 
de contextualização por meio da problematização e do questionamento dos saberes 
historicamente elaborados, construindo novos conhecimentos. Isso implica construir 
outra lógica na produção do conhecimento. 

Esta compreensão sobre a necessidade de um “diálogo de saberes” 
está em um plano bem mais complexo do que afirmar a valorização do 
saber popular, pelo menos na discussão simplificada que predomina 
em meios educacionais e que na escola se reduz por vezes a um artifício 
didático vazio. O que precisa ser aprofundado é a compreensão da 
teia de tensões envolvida na produção de diferentes saberes, nos 
paradigmas de produção do conhecimento (CALDART,2010, p.103-
126).
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A concepção de educação do campo se contrapõe à concepção de educação 
rural que remete à tradicional sociedade agrária – um mundo considerado inculto e 
sem perspectivas, onde se supunha ser suficiente para a população camponesa, uma 
educação escolar rudimentar pensada na cidade com pouco ou nenhum significado na 
vida dos que vivem nesse e desse espaço. Sob outro olhar e numa outra perspectiva, 
a educação do campo remete à compreensão desse espaço (o campo) como lugar de 
vida, de identidade cultural própria, de práticas compartilhadas e de sujeitos ativos, 
participantes no processo sócio-político e cultural, de sujeitos de sua própria História, 
como ensina Paulo Freire. Assim, a educação do campo se define:

(...) pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, 
ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na 
memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 
disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de 
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à 
qualidade social da vida coletiva no país. (RESOLUÇÃO Nº1, Art. 2°, 
PARÁGRAFO ÚNICO - CEB/CNE, 2002).

Não é possível pensar a educação do campo no atual momento sem a discussão 
sobre a agroecologia, sobre a agricultura familiar camponesa e luta pela soberania 
e segurança alimentar e nutricional fazendo questionamento e problematização da 
agricultura capitalista (agronegócio). Isso tem que ser discussão indispensável nas 
escolas do campo pela pertinência, mas como formação para intervenção na realidade 
de forma crítica e com qualificação para tal. Não é fácil trabalhar a Educação do Campo 
dentro das atuais condições estruturais e sob a velha cultura dominante, historicamente 
enraizada. A construção de uma nova cultura, um novo projeto está ainda em gestação 
e deve ser compreendido desde a escola, formando uma nova visão de mundo. A luta 
pela democratização do acesso e uso da terra é o berço de nascimento Educação do 
Campo, portanto, a questão agrária e todas as questões dela decorrentes devem integrar 
o projeto político- pedagógico da escola.  

Essa concepção de educação se fundamenta em matrizes pedagógicas vinculadas 
ao pensamento crítico, à tradição do Pensamento Pedagógico Socialista - a dimensão 
pedagógica do trabalho como princípio educativo (GRAMSCI, 1991). A educação 
do campo filia-se à pedagogia do Oprimido, à tradição pedagógica decorrente das 
experiências de Educação Popular que têm o diálogo como estratégia metodológica 
e a cultura como formadora do ser humano. E ainda, alimenta-se na pedagogia do 
Movimento Camponês – sujeito social - cuja luta é o seu princípio educativo.  A educação 
do campo se ancora, portanto teoricamente em autores como Karl Marx, Antônio 
Gramsci, Paulo Freire, Anton Makarenko, Moisey M. Pistrak, Florestan Fernandes, 
Boaventura de Sousa Santos, Carlos Rodrigues Brandão, Edgar Morin, Milton Santos, 
entre tantos outros pensadores, cujo legado tem fortalecido a luta e impulsionado as 
conquistas das classes trabalhadoras em diferentes aspectos. Enraíza-se na organização 
coletiva que cimenta a solidariedade entre os sujeitos.
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Nessa perspectiva, promove a apropriação do conhecimento universal de 
forma problematizadora e incorporando os aspectos da realidade na qual os sujeitos 
estão inseridos e os saberes do cotidiano. Propõe o exercício permanente do diálogo 
campo/cidade/campo, local/global/local como espaços interdependentes. Questiona 
as estruturas vigentes e anuncia um novo projeto de sociedade resgatando valores 
escamoteados pelo sistema vigente cujos objetivos são, exclusivamente, o lucro, a 
acumulação.

CONQUISTAS NA CAMINHADA PELA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Mediante pressões do Movimento pela Educação do Campo através de negociações 
constantes foi possível, a partir do final da década de 1990 agendar, na esfera pública 
federal, a educação do campo como questão de interesse nacional. O Ministério da 
Educação abre-se ao diálogo com os movimentos sociais e com universidades publicas 
sobre o tema em pauta. A aprovação, pelo Conselho Nacional de Educação, das 
Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo, em 2001 foi a 
primeira conquista significativa no âmbito do estado na esfera federal no que se refere 
aos marcos normativos da educação do campo. 

Outra conquista ainda no começo da primeira década desse milênio foi a 
criação da Coordenação Geral de Educação do Campo na estrutura da Secretaria de 
Educação Continuada Alfabetização e Diversidade (SECAD, atual SECADI) em 2004 
e a instituição do Grupo Permanente de Trabalho em Educação do Campo (GPT) em 
2003, transformado em Comissão Nacional de Educação do Campo (CONEC) em 2007, 
com representação dos Movimentos Sociais e Sindicais do campo.

O Programa Nacional do Livro Didático para o Campo (PNLD – Campo) 
cujo primeiro edital foi lançado em 2010 é também considerado uma significativa 
conquista na produção de materiais didáticos contextualizados tem o campo e a cultura 
camponesa como referencia central, essa é a perspectiva. Mas a assinatura do Decreto 
nº 7.352/2010 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi considerado uma 
grande conquista na luta pela educação do campo, pois é matriz do Programa Nacional 
de Educação do Campo (PRONACAMPO) lançado em março de 2012 com quatro 
eixos que contemplam quase todas as demanda da Educação do Campo: I Gestão e 
Práticas Educativas, II – Formação de professores, III – Educação de jovens e Adultos, 
Educação Profissional e Tecnológica e IV – Infra-estrutura Física e Tecnológica. Além 
do incentivo à pesquisa e produção teórica - Instituição do Observatório de Educação 
do Campo congregando pesquisadores de várias universidades, a CAPES e o INEP. 

É importante registrar que já em 1998 foi lançado o Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (PRONERA) por meio da Portaria Nº. 10/98, do 
Ministério Extraordinário de Política Fundiária vinculado ao gabinete do Ministro e 
que foi instituído como política publica pelo Decreto nº 7.352/2010. Uma das maiores 
conquistas do movimento e que já beneficiou milhares de camponeses e camponeses 
assentados/as, desde a Alfabetização de Jovens e Adultos à Graduação e Pós-
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Graduação. Assim podem-se resumir as conquista do movimento pela educação do 
campo, materializadas em: 1- Marcos normativo e 2 - Programas.

MARCOS NORMATIVOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

 No que se refere aos pressupostos normativos da educação do campo está 
respaldada pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; pela Lei nº 
9394/96 Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional Brasileira (LDB), especialmente 
nos artigos 1º, 23 e 28; o Parecer nº36/2001CEB/CNE e a Resolução n°01/2002/CNE 
que institui as Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo; 
o Parecer nº01/CEB/CNE/2006 que trata da Pedagogia da Alternância; Parecer Nº 
03/CNE/CEB/2008 e a Resolução nº 02/CEB/CNE/2008 que estabelece Diretrizes, 
normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da 
Educação Básica do Campo, a Resolução CNE/CEB n°04/2010 que define as Diretrizes 
Gerais da Educação Básica e, nos artigos 35 e 36 institui a Educação do Campo como 
modalidade. Além desses marcos e do Decreto Presidencial nº 7.352/2010 acima citado, 
muitos outros dispositivos, específicos da educação do campo ou gerais  constituem o 
conjunto normativo que respalda e orienta as ações em educação do campo, como a Lei 
nº 12.960 de março de 2014 que altera o artigo 28 da lei nº 9394/96 para disciplinar 
o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas. São conquistas, mas 
também como instrumentos de luta pela educação do campo.

Programas 

Em termos de ações efetivas pode-se apontar, entre outras: O Programa Nacional 
de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) já informado neste texto, o Programa 
de apoio Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), 
o Programa Saberes da Terra editado em 2005 e que, a partir de 2008 vem sendo 
reeditado sob a denominação Projovem campo - Saberes da Terra desatinado a 
jovens na faixa etária de 18 a 29 anos e oferecendo escolarização em nível do Ensino 
Fundamental integrado à qualificação social e profissional, tendo a agricultura familiar 
como eixo articulador no currículo contextualizado, referenciado no trabalho e na 
cultura camponesa. E, finalmente, o PRONACAMPO cujas ações anunciadas nem 
sempre, na sua operacionalização, respeitam os princípios da educação do campo. É o 
caso do PRONATEC - Campo, por exemplo, uma das ações do PRONACAMPO que vem 
enfrentando muitos questionamentos, assim como a escola da Terra, ação prevista no 
eixo I do referido Programa, destinada às classes multisseriadas e que ainda não está 
sendo executada em todos os estados.

Destacam-se, ainda em nível nacional, ações como: Educação Infantil no Campo, 
EJA Campo, Educação Integral no Campo, Ensino Médio no Campo, PDDE Campo, 
PDDE água, entre tantas outras ações em andamento, como o Programa Mais Educação 
que tem articulado ações que contemplam as vivencias no campo, especialmente a 
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cultura. São apenas alguns das principais conquistas do movimento pela educação 
do campo. Mas enquanto o estado responder mediante programas, são apenas ações 
pontuais, políticas governamentais compensatórias e não ainda políticas de estado. 
Mesmo assim,o que se conseguiu até o momento são conquistas significativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Informamos nestas páginas, um pouco da trajetória de construção do paradigma 
da educação do campo, apontando, os caminhos percorridos e as conquistas alcançadas 
até o momento (novembro de 2014), embora não tenhamos nos detido e aprofundado 
reflexões sobre as dificuldades que têm se colocado nesse percurso, especialmente 
nos sistemas Estaduais e municipais de ensino onde ainda predomina a cultura da 
discriminação em relação às escolas do campo.

A educação do Campo exige, nesse momento, um esforço conjunto em todas as 
esferas da federação, não apenas do Governo Federal e dos movimentos sociais como 
vem, geralmente, acontecendo. É imprescindível o compromisso dos governos estaduais 
e municipais para criar as condições necessárias indispensáveis à sua realização. A 
construção de prédios com estrutura de qualidade, equipadas e adequadas à realidade 
do campo, a formação dos/as professores/as e a criação das condições à realização 
do seu trabalho tanto em temos de remuneração como de transportes para o seu 
deslocamento de forma a garantir o pleno funcionamento das escolas do campo com 
bibliotecas atualizadas e a garantia de acompanhamento permanente a essas escolas, 
garantia de transporte intra-campo, etc., são providências inadiáveis. Mas para isso, se 
faz necessário que se construa outra visão de campo e de escola do campo, conforme os 
princípios definidos ao longo de quase duas décadas, desde o I ENERA em 1997. 

É preciso compreender o campo como o parâmetro a partir do qual se construa os 
projetos político-pedagógicos das escolas aí localizadas, redimensionando os currículos 
na perspectiva da contextualização dos conteúdos da Base Nacional Comum, de forma 
a se operar o diálogo desses saberes universais, historicamente elaborados, com a 
realidade, com a cultura local respeitando a identidade dos sujeitos que vivem no e 
do campo. É preciso eliminar preconceitos que minimizam, enfeiam e humilham as 
pessoas que vivem fora do perímetro urbano. E mais que isso, é preciso investimento 
suficiente porque escola de qualidade no campo custa caro e é por isso que os gestores 
municipais preferem fechar essas escolas e deslocar estudantes para os centros urbanos. 

O caminho percorrido nos últimos anos vem plantado os alicerces de uma nova 
compreensão de campo e de educação dos povos do campo no Brasil que se inscreve 
num projeto de desenvolvimento Sustentável do campo e do Brasil. Portanto, construir 
esse projeto e defendê-lo é responsabilidade de todos os brasileiros e brasileiras sejam 
moradores do campo ou da cidade. 

A escola do campo não pode continuar ignorando as consequências da expansão 
desenfreada do agronegócio ocupando áreas, cada vez maiores com a monocultura, 
desempregando as pessoas, envenenando o solo, o ar e as águas e matando diariamente 
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dezenas de pessoas. Cabe a todos os educadores e educadoras dentro e fora da escola, 
ajudarem a construir a leitura critica dessa realidade, desde a escola e a fortalecer 
as iniciativas que se contrapõem a esse estado de coisas. A educação do campo vem 
proporcionando essa leitura e potencializando novas atitudes frente à realidade.
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A IMPORTÂNCIA DA CULTURA ORGÂNICA NO MUNICÍPIO DE 
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RESUMO

Um dos principais problemas enfrentados dos municípios brasileiros, na 
atualidade, está relacionado à degradação do meio ambiente, ou poluição 
ambiental causado pelo uso de agrotóxicos na agricultura. Um exemplo 
é o Município de São Vicente Ferrer, localizado no Vale do Siriji, Estado 
de Pernambuco. A cultura de frutas vegetais e hortaliças são abundantes 
nessa região, destacando a cultura da banana e da uva. Mas a principal 
problemática está relacionada à contaminação dos alimentos cultivados, 
dos corpos hídricos e do solo, da fauna e flora que são ameaçados pelos 
agrotóxicos. Assim este artigo apresenta os principais impactos ambientais 
causados pelo uso de agrotóxicos, os danos à saúde humana e as utilidades 
da cultura orgânica no campo. Para solução do problema alguns métodos 
orgânicos já são utilizados na zona rural, como a horta orgânica, a hidroponia 
e a compostagem, métodos esses da produção de alimentos orgânicos que 
podem ser trabalhados na agricultura, na escola e em casa.   
 
Palavras-chaves: Cultura orgânica. Agrotóxicos. Alimentos orgânicos
         

INTRODUÇÃO

A cultura orgânica nos últimos anos vem ganhando grande importância no 
Brasil. Várias indústrias preocupadas com a saúde da população veem nos produtos 
orgânicos um direcionamento para uma melhor qualidade de vida, além disso, sua 
produção preserva a biodiversidade, as fontes de água, espécies nativas animais e 
vegetais, deixando o meio ambiente equilibrado. 

A preocupação ambiental vem crescendo rapidamente no país, forçando 
agricultores adotar práticas ambientalmente corretas. Na contramão desses 
problemas os produtos orgânicos são mais caros e muitos agricultores preferem 
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utilizar os agrotóxicos, onde esses produtos tóxicos vem causando vários danos 
ao meio ambiente.

Com objetivo de proteger a sua colheita, o homem desenvolveu 
os agrotóxicos também denominados pesticidas, praguicidas ou 
defensivos agrícolas. Estes produtos químicos, ou mistura destes, 
eram destinados ao uso, armazenamento e beneficiamento de 
produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção das florestas e outros 
ecossistemas urbanos, hídricos e industriais, a fim de preservá-las da 
ação danosa de seres vivos considerados nocivos, também empregados 
como substâncias e produtos desfolhantes, dessecantes, estimuladores 
e inibidores do crescimento. Sua aplicação indiscriminada acarretou 
inúmeros problemas, tanto para saúde dos aplicadores e dos 
consumidores, como para o Meio Ambiente, contaminando o solo, a 
água, levando à morte plantas e animais. (CARRARO, 1997, p. 45).

Segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o Brasil é o maior 
consumidor de agrotóxico no mundo, seu uso intenso levou a degradação dos recursos 
naturais: solo, água, flora e fauna, irreversível em alguns casos, levando a desequilíbrios 
biológicos e ecológicos. 

Esses problemas também vêm ocorrendo com muita frequência no município de 
São Vicente Férrer, localizado na Mesorregião do Agreste Pernambucano no Vale do 
Siriji, inserida na Unidade Geoambiental do Planalto da Borborema, em altitudes que 
variam entre 650 e 1.000 metros acima do nível do mar. As culturas da Banana e da 
uva ocorrem em abundância no município. É muito comum a utilização constante de 
agrotóxicos na agricultura, principalmente nas plantações de banana e uva, ocorrendo 
vários danos ao solo e recursos hídricos do município.

O objeto central desse artigo é identificar os principais impactos ambientais 
ocasionados pelo uso de agrotóxico, buscando soluções para minimizar esses impactos. 
A utilização da horta orgânica na zona rural, a hidropônica e o uso da compostagem são 
algumas das soluções para reduzir os impactos ao meio ambiente e a dos alimentos.

DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PELO USO DE AGROTÓXICO   

Agricultura orgânica ou agricultura biológica é um termo frequentemente usado 
para a produção de alimentos e produtos animais e vegetais que não fazem uso de 
produtos químicos sintéticos ou alimentos geneticamente modificados, e geralmente 
adere aos princípios de agricultura sustentável. A sua base é holística e põe ênfase no 
solo. Os seus proponentes acreditam que num solo saudável, mantido sem o uso de 
fertilizantes e pesticidas feitos pelo homem, os alimentos têm uma qualidade superior 
a alimentos convencionais. Em diversos países, incluindo os Estados Unidos e a União 
Europeia, a agricultura orgânica é definida por lei e regulamentada pelo governo. 

Segundo o Instituto Biodinâmico (IBC), um certificador brasileiro reconhecido 
internacionalmente, a produção orgânica no Brasil cresce 30% ao ano e ocupa 
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atualmente uma área de 6,5 milhões de hectares de terras, colocando o país na segunda 
posição dentre os maiores produtores mundiais de orgânicos, principalmente devido 
ao extrativismo sustentável de castanha, açaí, pupunha, látex, frutas e outras espécies 
das matas tropicais, principalmente da Amazônia. Cerca de 75% da produção nacional 
de orgânicos é exportada, principalmente para a  Europa, Estados Unidos e Japão. A 
soja, o café e o açúcar lideram as exportações.

Uso de agrotóxico

A degradação do meio ambiente, pela ação dos agrotóxicos, tem consequências 
em longo prazo, e seus efeitos podem ser irreversíveis. Segundo a ANVISA, sete das 15 
mil formulações de agrotóxicos existentes são proibidas para o uso no Brasil devido 
aos perigos que podem ser causados. A agricultura moderna trouxe uma crescente 
produção industrializada de alimentos, mas em contrapartida o uso exagerado dessa 
agricultura trouxe também desequilíbrios ecológicos e da biodiversidade e problemas 
gravíssimos de saúde nas pessoas.

As técnicas agrícolas modernas trouxeram o uso de vários produtos 
que, por um lado, facilitaram a tarefa do homem do campo e, por 
outro, agridem a natureza. São os fertilizantes, pesticidas e herbicidas, 
conhecidos como agrotóxicos. Trata-se de produtos que causam sérios 
danos a saúde dos trabalhadores do campo, que ficam, em contato 
direto com os mesmos, e também as pessoas que consomem alimentos 
que os receberam. (IALONGO, 2006, p.6).

Os agrotóxicos têm o papel de proteger, mas ao mesmo tempo de contaminar 
uma plantação pode ser desempenhado por uma substância química ou agente 
biológico (bactérias, vírus) combatem no controle de bactérias, insetos, ervas daninhas, 
fungos, ácaros entre outros. No município de São Vicente Férrer é muito comum à 
aplicação de agrotóxico por meio da pulverização ou por irrigação. Estas práticas se 
fazem presentes no cotidiano das maiorias do pequenos e grandes latifundiários da 
região, seja distribuindo os agentes químicos através do uso de bombas pulverizadoras 
individuais, ou de um modo mais sofisticado e abrangente, com helicóptero, e aviões 
pulverizadores. Este segundo métodos de uso, além dos agravos já mencionados, trazem 
também sérias complicações para as pessoas portadoras de deficiências respiratórias, 
visto que o ar fica impregnado com estes agentes químicos venenosos e o ventos se 
encarregam de transportá-los cada vez para mais longe. A utilização de agrotóxicos é 
bem discutida por serem produtos que facilitam o crescimento e cultivo de diversas 
espécies de plantas, porém, suas substâncias se ingeridas de forma exagerada, podem 
causar gravíssimos problemas de saúde nas pessoas. Uma vez utilizados na agricultura, 
os pesticidas podem seguir diferentes rotas no ambiente. Segundo Alves filho (2002), 
menos de 10% dos agrotóxicos aplicados por pulverização atingem seu alvo.  
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De acordo com o MAPA (Ministério da Agricultura, Pesca e do Abastecimento) 
órgão fiscalizador, a atividade pulverizadora tem por regra, operar a 250 metros de 
mananciais, de rios e lagos e a 500 metros da população. Além disso, é preciso o 
acompanhamento de um técnico agrícola executor, a coordenação de um engenheiro 
agrônomo. Na realidade isso não ocorre por falta de fiscalização. Da mesma forma é 
utilizada nas irrigações contaminando generalizadamente o local, solo, água, lençol 
freático. A chuva ajuda ainda mais nesse processo, afetando a vida dos seres vivos 
terrestres e aquáticos, deixando os corpos hídricos eutrofizados.

A chuva, por sua vez, também tem sua parcela de ação, pois acaba 
carregando os agrotóxicos usados nas áreas de agricultura, contaminando 
os lençóis freáticos, rios e lagos. Como esses agrotóxicos também 
eliminam microrganismos presentes no solo, este se torna mais pobre, 
necessitando, por sua vez de mais fertilizante, que, se não for o orgânico, 
torna esse solo mais contaminado. (IALONGO, 2006, p.6).

Os danos à saúde humana são constantes, alguns trabalhadores fazem as atividades 
sem nenhuma proteção. A saúde é afetada pelos agrotóxicos de três maneiras: durante 
sua fabricação, no momento da aplicação e ao consumir um produto contaminado. 
Independentemente da forma de contato, os efeitos são extremamente perigosos. 
Problemas neurológicos, como o Mal de Alzheimer, estão associados à exposição a 
inseticidas organofosforados, assim como o desenvolvimento de transtorno do déficit 
de atenção com hiperatividade em crianças. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA 
(EPA) considera esse composto como possível carcinogênico. A EPA afirma que o efeito 
do pesticida depende do principio ativo nele presente. Os sintomas podem variar, desde 
irritação da pele, até problemas hormonais e o desenvolvimento de câncer.

A AGRICULTURA ORGÂNICA NO CAMPO E SUAS VANTAGENS

O sistema de cultivo orgânico observa as leis da natureza, respeita as diferentes 
épocas de safra e todo o manejo agrícola está baseado na preservação dos recursos 
naturais, além de respeitar os direitos de seus trabalhadores. Deste modo, podemos 
enumerar algumas vantagens, e pontos importantes desta prática: 

1. Após estudos, pesquisas de organizações independentes mostraram em 
resultados consistentes que as comidas orgânicas são mais ricas em nutrientes 
do que as suas versões não orgânicas. Elas produzem em maior quantidade, 
principalmente componentes como a vitamina C, antioxidantes, cálcio, ferro, cromo e 
magnésio. 

2. Elas são livres de neurotoxinas, toxinas capazes de danificar células e nervos 
do cérebro, que podem ser encontradas em muitos pesticidas, especialmente nos 
organofosforados. 

3. A comida orgânica é uma escolha mais sustentável comparada com as práticas 
modernas de agricultura que utilizam herbicidas, pesticidas, fungicidas e fertilizantes 
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em massa e que já causaram danos ambientais em muitas partes do mundo.  
 4. Comida orgânica produzida em pequena escala ajuda na subsistência de 
pequenos fazendeiros independentes e suas famílias.

5. A maioria das comidas orgânicas são mais saborosas do que as produzidas com 
uso de pesticidas.            6. Fazendas 
orgânicas são mais seguras para os fazendeiros. Uma pesquisa da Harvard sobre 
saúde pública encontrou um aumento de 70% nos casos de Parkinson entre indivíduos 
expostos a pesticidas.    

7. O consumo de orgânicos pode reduzir o risco de câncer. A Agência de Proteção 
do Meio Ambiente dos EUA considera 60% dos herbicidas, 90% dos fungicidas e 30% 
dos inseticidas, potenciais causadores de câncer.

8. Optar por carnes orgânicas diminui a sua exposição à antibióticos, hormônios 
sintéticos e medicamentos utilizados nos animais e que consequentemente podem 
chegar até você.  

Em Porto Seguro a produção orgânica ainda é reduzida e às vezes desconhecida 
de muitos produtores rurais. Por gerar pouco lucro os grandes produtores não aceitam 
cultivar no modelo da agricultura orgânica.

Horta orgânica

Uma forma de minimizar o uso de agrotóxico pode ser por meio da horta orgânica. 
São técnicas de plantio que evitam a contaminação do solo da água e dos próprios 
alimentos. Geralmente são cultivados frutas, legumes e verduras, utilizando-se de 
meios naturais na produção de alimentos.     

No município de São Vicente Férrer essa prática é pouco utilizada pelos 
agricultores, já que a produção é em pequena escala. Poucas famílias possuem em casa 
sua própria horta orgânica, que recebe também o nome horta familiar. Para Lucon e 
Chaves:

A implantação de hortas familiares e/ou comunitárias orgânicas é uma 
alternativa viável e apropriada para o início deste processo, pois além 
de fornecer alimentos baratos e de boa qualidade para a população 
em geral pode auxiliar na formação de cidadãos mais conscientes da 
importância de práticas ecologicamente corretas para a preservação 
do nosso planeta. (LUCON e CHAVES, 2004, p. 60).

Algumas escolas do município já trabalham com horta orgânica, são exemplos 
das escolas da Comunidade de Lajinha e da Chã do Esquecido ambas da zona rural, 
já utilizam a horta orgânica e a hidroponia respectivamente. As escolas trabalham em 
pequenas áreas, já que as escolas não dispõem de espaços maiores para a atividade. 
Essa prática ajudam os alunos em cultivarem os seus próprios alimentos saborosos e 
saudáveis. Atividade essa que conscientiza a população local a adotar essa prática.



394

Esse exemplo da horta orgânica aprendido na escola pelos alunos podem ser 
seguido em casa, no quintal. Caso não tenha um espaço adequado, deve ser utilizada 
a horta vertical ou suspensa em vasos, e até mesmo feito de materiais reciclável como 
garrafa pet. Dessa forma a família estará economizando e mantendo uma melhor 
qualidade de vida através dos benefícios da horta orgânica.

Além disso, um dos maiores benefícios de se cultivar uma horta 
orgânica é, sem dúvida, a satisfação de se produzir o alimento que 
será consumido pela família e/ou comunidade. Sem falar no enorme 
prazer que o manejo da terra pode proporcionar a cada pessoa. Uma 
horta orgânica, de 100 a 150 m2, é suficiente para suprir 60% das 
necessidades de sais minerais e vitaminas para uma família de sete 
pessoas (3 adultos e 4 crianças). (LUCON E CHAVES, 2004, p. 60).
 

Hidroponia

Na comunidade da Chã do Esquecido zona rural do Município de São Vicente 
Férrer é utilizada a hidroponia, um sistema de cultivo, dentro de estufas, onde as 
plantas não crescem fixadas no solo. As plantas são cultivadas em recipientes onde 
circula uma solução nutritiva. Os alimentos mais cultivados que pode ser observados 
formam: alface, brócolis, repolho, couve, feijão de vagem, pepino, pimentão, tomate, 
cebola, morango, entre outros. 

As vantagens do cultivo da hidroponia é que seu cultivo não tem o contato 
direto com o solo evitando contaminações como bactérias, fungos, lesmas, insetos e 
vermes desenvolvendo alimentos totalmente orgânicos e saudáveis, sem preocupação 
em contrair doenças causadas por agrotóxicos. Além disso, esses vegetais duram 
mais tempo na geladeira. As desvantagens é que os custos iniciais são elevados, há 
necessidade de prevenção contra a falta de energia elétrica.

Compostagem

A utilização excessiva da cal na agricultura da banana e cana de açúcar tem 
prejudicado o solo deixando-o endurecido. Uma solução para esse problema seria a 
compostagem.

O processo de compostagem é muito utilizado na zona rural de São Vicente Férrer, 
com mais frequência nas plantações de banana. De acordo com o MAIC (Ministério da 
Agricultura, indústria e Comércio) dados de 2010, a área do Vale do Siriji corresponde 
a 12.900 mil hectares cultivados com a bananeira, representa 28,33% da área cultivada 
do Estado de Pernambuco, onde 8,17% representam o município de São Vicente Ferrer. 
Logo podemos observar a importância da utilização da compostagem nessa área. 
 A compostagem é a matéria orgânica encontrada no lixo e transformada em adubo 
orgânico. Segundo a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária). 
Define o composto orgânico sendo o material obtido da compostagem, é classificado 



395

como adubo orgânico, pois é preparado a partir de estercos de animais e/ou restos de 
vegetais que, em estado natural, não tem valor agrícola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme a realidade da água estudada, o solo e as aguas da zona rural do 
município de São Vicente Ferrer sofrem com a contaminação por uso de agrotóxicos, 
utilizados pelos agricultores locais. Nos estudos feitos a respeito da agricultura orgânica, 
e seus processos de cultivo, é fácil notar o quanto é vantajoso a migração de um plantio 
convencional, por meio de agentes químicos, para o controle de pragas, para uma forma 
totalmente natural de se trabalhar no campo, mesmo que isso signifique, conviver com 
certas limitações para se ter um alimento com mais qualidades para saúde em geral. 
Para minimizar os problemas são sugeridas algumas soluções como:

 ● Diminuir a utilização da cal e passar a utilizar a compostagem orgânica;
 ● Uso da horta orgânica (alimentos 100%) natural;
 ● Conscientizar agricultores, escolas (professores e alunos) sobre a importância da 
preservação do meio ambiente, incentivando-os à prática do cultivo de alimentos 
orgânicos.

 ● Nas propriedades agrícolas, substituir os agrotóxicos químicos por defensivos 
agrícolas naturais e biofertilizantes.

Deve-se acabar com esse pensamento de olhar apenas para agricultura, 
pensando em produzir mais rápido utilizando agrotóxicos químicos, sem pensar nas 
consequências para o homem e seres vivos. Os seres humanos ainda não se deram 
conta como isso é prejudicial. Devemos espalhar essa prática da agricultura orgânica 
em São Vicente Ferrer e depois para outros municípios.
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PROCESSO AGROECOLÓGICO DE PEDAGOGIA AUTÔNOMA: O 
PROJETO SAF DA UFPE.

Cainã Ferraz e Silva¹
Orientadora:
Monica Cox² 

RESUMO

O projeto SAF do CCB da UFPE é um importante exemplo de pedagogia da 
autonomia e resistência do movimento agroecológico dentro da instituição. 
Essa iniciativa como várias outras parecidas ao redor das UF’s em todo 
o país, envolve estudantes que vêm a agroecologia não só como ciência, 
mas como movimento e paradigma de vida. E por isso, não esperam se 
enquadrar em projetos preexistentes orientados por docentes. E sim são 
atores de sua formação e vetores de construção da agroecologia dentro 
das UF’s. Como tal, o Coletivo Guazuma, desde 2010, trabalhou autônomo 
na implementação de uma agrofloresta no CCB, tendo consciência da 
importância da autonomia do seu processo participativo. Porém, em 
concordância com essa autonomia não se exclui a cooperação com os 
docentes, o que ainda se faz incipiente para a adequada disseminação e 
continuidade do trabalho Agroecológico dentro da UFPE.
Palavras-Chaves: Agroecologia. Agrofloresta. Pedagogia da Autonomia.

 
INTRODUÇÃO

A agrofloresta da UFPE, situa-se no Centro de Ciências Biológicas (CCB). Tem uma 
área de aproximadamente 525m². O projeto que hoje se intitula Sistema Agroflorestal 
do CCB, teve início como Jardim Didático Agroflorestal (JDA), em meados de 2009. 
Em julho de 2010, o grupo de alunos que trabalhava com práticas permaculturais no 
JDA, conseguiu junto a prefeitura do campus da UFPE a permissão de implementar 
uma Agrofloresta na área externa próxima ao CCB. Desde então, o grupo se fortaleceu, 
tornando-se o Coletivo Autônomo Guazuma, o qual mantém até o presente momento, 
o manejo do SAF através de mutirões agroflorestais e envolve a temática agrária dentro 
do CCB. Essa experiência agroflorestal se caracteriza por um processo autônomo de 
aprendizagem empírica. Não dependendo de orientação externa para iniciar e se 
manter, se alimenta do interesse, curiosidade e trabalho dos discentes integrantes do 
Coletivo Guazuma.

DESENVOLVIMENTO

A UFPE não possui cursos de Ciências Agrárias, por esse motivo a temática agrária 
dentro da instituição é pouco trabalhada. Com exceção do Departamento de Geografia, 
o qual tem disciplinas de Geografia Agrária e Agroecologia, a instituição não provê 
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outros cursos que trabalhem a temática agrária associada à temática ambiental. Os 
alunos do curso de Ciências Ambientais da UFPE, sabendo que a temática Ambiental 
é intrinsecamente ligada às questões agrárias, sentiram a necessidade de aprofundar 
seus conhecimentos neste campo que está em déficit na instituição, e assim surgiu o 
SAF do CCB. Carecendo de docentes que tivessem maiores conhecimentos técnicos da 
implementação de uma agrofloresta, os alunos do coletivo Guazuma, buscaram por si 
os conhecimentos adequados para esse desenvolvimento. As principais metodologias 
utilizadas no início do agroecossistema foram embasadas nos trabalhos de Reis 
et al. (2003), Penereiro (1998) e Gliessman (2002), os quais nos possibilitaram ter 
conhecimentos respectivamente de nucleação ou ilhas de diversidade, processos 
sucessionais de extratos na agrofloresta e manejo ecológico de agroecossistemas. 

Paulo Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia fala que é necessário ao 
educador respeito à autonomia do ser do educando (1996). E é nesse sentido que os 
integrantes do Coletivo Guazuma trabalham, construindo essa autonomia, através do 
aprendizado empírico. Esse modo de trabalho nos possibilitou implementar com êxito 
uma agrofloresta sucessional, que hoje possui uma diversidade de 54 espécies vegetais 
entre árvores e arbustos, nativas e exóticas, e uma abundância de aproximadamente 
96 indivíduos. Foi esta mesma autonomia citada por Paulo Freire que nos possibilitou 
a continuidade do projeto. Os docentes e a direção do CCB, apesar de até o presente 
momento não ter oficializado institucionalmente o projeto, reconhecem o valor do 
trabalho do Coletivo Guazuma, através da realização de aulas práticas e coletas de 
amostras de solos e de microrganismos na área do SAF. 

Figura 1: Coletivo Guazuma em mutirão de aniversário de 4 anos do SAF do CCB. Fonte: O autor. 10 de agosto 
de 2014
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto SAF do CCB representa uma resistência, uma experiência impar dentro 
da UFPE, no âmbito da agroecologia e da pedagogia da autonomia. O reconhecimento 
e respeito por parte dos docentes da instituição veio com a procura dos mesmos para 
realização de coletas e análises dentro da área do SAF. Porém ainda falta muito a se 
construir cooperativamente entre os discentes e docentes, para que o SAF do CCB seja 
um projeto institucionalizado e obtenha visibilidade que proporcione a disseminação 
da temática agroecológica dentro da UFPE. 

Jatobá (2011) explicita, no seu trabalho de conclusão de curso, que a capacidade 
pedagógica do JDA ainda está sendo subutilizada, pois o projeto poderia se desenvolver 
melhor se houvesse uma maior participação dos docentes. 

Portanto, para o Coletivo Guazuma, foi e ainda é importante a independência nas 
decisões e a autonomia no processo pedagógico. Porém, para o melhor desenvolvimento 
e continuidade do projeto dentro da instituição, se faz necessária uma maior interação 
com os docentes da UFPE.
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ASSENTAMENTO BELA VISTA: O PROCESSO HISTÓRICO DE UM 
ASSENTAMENTO NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 133.

Daiana Domingos Pereira134.

RESUMO:

Este trabalho teve como finalidade registrar a história do Assentamento 
Bela Vista, localizado no município de Esperança-PB, numa perspectiva de 
valorização do processo de luta pela terra através das dimensões Histórica 
e Educativa. Teve como objetivo geral compreender como se deu o processo 
histórico do Assentamento Bela Vista, no Município de Esperança-PB. 
Para responder esta questão foi necessário inicialmente: identificar os 
fatores históricos que são relevantes para a construção dessa história; 
correlacionar as fontes com o registro histórico; incentivar os outros 
assentados a conhecer a história do assentamento; incentivar a valorização 
da cultura local; mobilizar os assentados, para que eles se organizem para 
fazerem valer os seus direitos históricos. E, para, além disso, a pesquisa 
tenta compreender o significado sócio educativo da História do referido 
assentamento. Esta pesquisa teve o rumo metodológico de uma pesquisa 
participante e qualitativa. Visando não só a objetividade e a subjetividade, 
mas uma interação entre ambas. A metodologia consistiu em pesquisas 
bibliográficas, em que utilizamos as referências: Arroyo (2008), Caldart 
(2008), Brandão (1999), Demo (1996), Durkheim (1967), Pereira (2009), 
Stedile (2005), entre outros. Deste modo, realizamos a pesquisa qualitativa 
do tipo pesquisa participante, em que aplicamos questionários e entrevista. 
Em síntese, esse trabalho possibilitou compreender o processo histórico de 
luta pela terra e os aspectos sócios educativos dessa História. 

Palavras Chave: Assentamento, Educação do campo e História.

INTRODUÇÃO:

Este trabalho é fundamental para a vida dos assentados, porque traz a sua 
história de luta e conquista, essa História é fundamental também, para o Município de 
Esperança, porque o Assentamento Bela Vista é um dos assentamentos mais antigos 
do Município.

133 Este Artigo é uma adaptação resumida do texto original: PEREIRA, Daiana Domingos.  História do 
assentamento Bela Vista: uma perspectiva histórica e educativa de um assentamento no município de 
Esperança – PB (1986-2011) – João Pessoa: UFPB, 2011. Monografia (graduação em Pedagogia) – UFPB/
CE

134 Daiana Domingos Pereira, Licenciada em Pedagogia- PEC/MSC pela Universidade Federal da Paraíba- 
UFPB, Através do Convênio entre Universidade e Movimentos Sociais. Estudante do curso de Pós 
Graduação em Educação Infantil, pela Faculdade Evangélica Cristo Rei- F.E.C.R.
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A relevância social dessa investigação atende não somente, os assentados desse 
assentamento, mas, também a população, em geral, do Município de Esperança. Pois, 
essa história é um complemento da história do Município.

Nesse sentido, procuramos indagar fatos relevantes que nos possibilitaram 
compreender a História do Assentamento Bela Vista, os fatores históricos que são 
relevantes para a construção dessa história e a importância sócio educativa, dessa 
história.

Nessa compreensão de como se deu o processo histórico do Assentamento Bela 
Vista, no município de Esperança- PB foi necessário inicialmente: identificar os fatores 
históricos que são relevantes para a construção dessa história; correlacionar as fontes 
com o registro histórico; incentivar os outros assentados a conhecer a história do 
assentamento; incentivar a valorização da cultura local; mobilizar os assentados, para 
que eles se organizem para fazerem valer os seus direitos históricos e, neste percurso, 
a pesquisa tentou compreender o significado sócio educativo da História do referido 
assentamento.

A investigação foi realizada no Assentamento Bela Vista, localizado no Município 
de Esperança-PB, envolvendo a participação de três assentados e das lideranças da 
época da ocupação dessas terras. O local das observações e das conversas com os 
assentados foi no respectivo assentamento, nas suas casas.

As pessoas escolhidas para contribuir com a pesquisa foram: alguns assentados 
que acompanharam todo o processo de luta, desde a primeira ocupação até a conquista 
da posse da terra.

As técnicas utilizadas para coletar os dados foram: entrevistas estruturadas e 
não estruturada; observações no assentamento e nas assembleias com os assentados e 
vídeo sobre o assentamento e a aplicação de questionários.

A pesquisa deve ser incorporada como um forte instrumento apto a intervir e a 
transformar o assentamento, para fornecer aos assentados uma melhoria na qualidade 
de vida e, consequentemente da comunidade que eles estão inseridos.

O PROCESSO HISTÓRICO DO ASSENTAMENTO BELA VISTA  
NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB.

A propriedade rural Valtemar Cavalcante (hoje, Assentamento emancipado, Bela 
Vista), pertencia ao latifundiário de mesmo nome, o Senhor Valtemar Cavalcante. A 
dimensão dessa propriedade é equivalente a 76 hectares. Ela localiza- se no Município 
de Esperança, a aproximadamente 3 km do centro comercial da cidade. Trabalhavam 
nesta propriedade, trinta e dois arrendatários. 

O latifundiário tinha um certo grau de amizade e de respeito, em relação aos 
arrendatários que trabalhavam em sua propriedade. Mas, no ano de 1986, o Senhor 
Valtemar Cavalcante faleceu e a sua esposa assumiu a sua herança. Viúva e sozinha 
resolveu vender a propriedade Valtemar Cavalcante para o Senhor Manoel Ataíde.
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Os trabalhadores rurais sabendo da venda procuraram o novo proprietário para 
proporem um acordo, solicitando um tempo para colher às plantações e arrumar 
um novo lugar para morar e, após a colheita a propriedade rural seria devolvida ao 
seu respectivo dono. Ambos concordaram com o acordo. O tempo estimado para a 
propriedade ser desocupada foi de 365 dias, nada mais que isso. Porém, três meses 
depois o Senhor Manoel Ataíde quebrou o acordo. Os trabalhadores foram expulsos e 
suas plantações foram destruídas com o uso de tratores, contratados pelo proprietário. 
Houve resistência. Assim, iniciou- se o processo de luta pela terra.

Os trabalhadores ameaçados de morte decidiram procurar a Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) para juntos unir força contra a propriedade privada e a concentração 
de terra. O representante regional da CPT, o Frei Anastácio tentou conversar com 
o proprietário, para que ele considerasse as famílias dos arrendatários. Mas, não 
houve conversa. O Senhor Manoel Ataíde entrou na justiça para pedir a expulsão dos 
trabalhadores. Os policiais militares expulsaram os trabalhadores e eles resolveram 
montar acampamento na ladeira do Môco (uma estrada que dá acesso à propriedade).

O Padre Ribamar, da Paróquia Municipal, sedeu o salão paroquial para os 
arrendatários morarem provisoriamente. Como forma de pressionar a justiça para que 
ela fizesse valer os seus direitos, os trabalhadores rurais se organizaram e acamparam 
na Praça que fica de fronte ao Fórum municipal. Essa mobilização não surtiu efeito. 
Então, resolveram acampar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de 
Esperança. Conforme Torres (2003, p.280):

[...] um movimento social é um ator coletivo, constituído por 
indivíduos que se percebem possuidores de interesses comuns e, 
pelo menos numa parte significativa da sua existência social, de uma 
identidade comum. Os movimentos sociais se distinguem de outros 
atores coletivos, como Partidos políticos e grupos de pressão, pelo 
fato de terem a mobilização de massas, ou ameaça de sua mobilização, 
como sua fonte principal de sanção social e, portanto, de poder.

Os arrendatários viram que todas as suas tentativas foram frustradas. Então, 
resolveram chamar a atenção do governador do Estado da Paraíba, montando 
acampamento de fronte ao Palácio da Redenção. Foram expulsos. Tentaram resistir, 
mas a polícia militar emitiu voz de prisão a todos que participaram dessa mobilização. 
Eles foram levados para o Quartel do Corpo de Bombeiros. Sendo libertados dias 
depois. Conforme o Discurso do Presidente João Goulart (proferido no Comício do 
dia 13 de Março na Central do Brasil- 1964), “não há ameaça mais séria à democracia 
do que tentar estrangular a voz do povo, dos seus legítimos líderes populares, fazendo 
calar as suas reivindicações”. 

Decidiram acampar na Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura 
(FETAG). Depois acamparam na Praça dos Três Poderes. Mas, também não surtiu efeito. 
Então, resolveram invadir a Assembléia dos Deputados para conversar pessoalmente 
com o governador, Burity. 
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O governador distribuiu cestas básicas para os trabalhadores rurais e marcou 
uma audiência com o Senhor Manoel Ataíde para tentar comprar a propriedade. O 
senhor Manoel Ataíde pediu doze milhões de cruzeiros (moeda do período citado), mas 
acabou vendendo por oito milhões de cruzeiros para o governador Burity e o Ministro 
da Reforma Agrária, o Senhor Marcos Freire.

No ano de 1987, o Instituto de Terras e Planejamento Agrícola do Estado da Paraíba 
(INTERPA) desapropriou a propriedade Valtemar Cavalcante. Mas, foi no governo de 
Ronaldo Cunha Lima que foram entregues aos trabalhadores os títulos provisórios da 
terra (o título definitivo só foi entregue anos depois, no dia 23 de Fevereiro de 2010). 

A propriedade passou a ter uma nova nomenclatura, Assentamento Bela Vista. 
Este nome foi escolhido pelos assentados e pelos representantes da CPT. A propriedade 
foi dividida em 18 lotes de tamanhos desproporcionais, por causa dos diferentes tipos 
de solos presentes em toda a propriedade, sendo que um desses lotes é o comunitário. 
Ou seja, pertence a todos os assentados.

Os aspectos sócio educativos presentes neste processo de luta pela terra foram: a 
cultura, a construção das lideranças, a saúde e a educação não- formal.

Inicialmente a cultura do Assentamento Bela Vista era predominantemente 
popular. As mulheres do referido assentamento faziam artesanatos apenas para 
decorar as suas casas. O artesanato era uma tradição passada hereditariamente, de 
uma geração para outra. Os tipos de artesanatos variavam, do crochê ao bordado, de 
pinturas em telhas e tecidos à pinturas em bonecos de gesso.

As festas juninas eram realizadas na Sede da Associação do próprio assentamento, 
em um processo coletivo que envolvia a todos da comunidade. As mulheres ficavam 
responsáveis pela preparação das comidas típicas, como por exemplo: canjica e 
pamonha. Os homens, por sua vez, ficavam responsáveis pelo Forró pé de serra.

Os trabalhadores dedicavam- se ao cultivo da mandioca, para a preparação da 
farinha porque, existia no assentamento uma casa de farinha, que motivava a articulação 
de todos os assentados para essa produção. A farinha era destinada ao mercado público 
municipal. Porém, nos anos seguintes houve a desvalorização da farinha no mercado. 
Os trabalhadores ficaram desmotivados de tal maneira, que acabaram com a produção 
da farinha e, consequentemente, com as plantações da mandioca. Ao invés de voltarem 
a produzir a farinha, passaram a comprar este produto, desvalorizando assim, as suas 
práticas culturais. 

A religião Católica é a única religião presente no Assentamento Bela Vista. 
Durante o processo de luta e de conquista dessa propriedade, eram realizadas novenas 
na casa de cada assentado. Porém, alguns anos depois deixaram de fazer essas novenas 
porque, julgaram não ser mais necessárias.

A casa grande da propriedade, considerada um Patrimônio Histórico municipal, 
foi doada à Igreja Católica, para o funcionamento de uma casa missionária na 
comunidade. A antiga casa grande, atualmente é a Casa Missionária Mãe do Silêncio 
da Comunidade Católica Obra Nova do Coração de Maria. Veja a figura abaixo:        
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No dia 05 de Março de 2003, a casa de farinha foi destruída e junto com ela todo 
um processo educativo.

Em 1995, doze assentados desistiram dos seus lotes, colocando eles à venda. 
Ou seja, estes fatos demonstram os entraves que permanecem, quando não existem 
subsídios para que os assentados permaneçam na terra.

Atualmente, residem nessa propriedade cinco famílias, em média seis membros 
por família. Os demais assentados apenas trabalham na propriedade. As suas residências 
localizam- se na zona urbana do município de Esperança- PB.

Hoje, o artesanato que está sendo produzido no Assentamento é destinado ao 
comércio local.

A formação das lideranças em uma gestão participativa significa conquistar as 
pessoas e envolvê-las de tal maneira, que coloque toda a sua essência, a sua criatividade 
e o seu poder de organicidade a serviço de um bem comum. Essas lideranças tentam 
fazer o máximo pela comunidade.

Para Gramsci (1989, p. 129- 130), as lideranças são os intelectuais orgânicos, 
neste caso, do tipo rural que tem por função fazer a ligação entre a super- estrutura (os 
políticos) e a estrutura (a comunidade).

Os líderes que mobilizaram e organizaram os outros trabalhadores na época das 
ocupações até a conquista da terra eram: Maria Salete Cassiano dos Santos, João de 
Deus Rodrigues dos Santos e Evandro Rodrigues dos Santos. Conseguiram ser líderes 
devido eles terem a facilidade de conversar com os políticos nas Assembleias.

A diferença entre a liderança de Gramsci e a do Assentamento Bela Vista é que 
os intelectuais orgânicos – como ele afirmava - tem uma formação acadêmica, já as 
lideranças do assentamento são pessoas simples, sem formação acadêmica, mas que 
trazem consigo, um vasto conhecimento adquiridos através da prática no cotidiano.

Os intelectuais orgânicos são pessoas do meio que tem o compromisso com o 
mesmo. Ou seja, não só viver no meio, mas compreender, intervir e ao mesmo tempo 
defender os interesses coletivos.

Em 1997, o Grupo Especializado em Tecnologia e Extensão Comunitária (GETEC), 
ofereceu um curso de Administração de Associações Rurais no Assentamento Bela 
Vista com o apoio do INTERPA. Todos os assentados participaram. No término do 
curso foram entregues os certificados.

O atual presidente da Associação é o senhor João Rodrigues dos Santos (um dos 
líderes que esteve à frente da luta pela terra).

O Assentamento Bela Vista não possui um posto de saúde próprio. Entretanto, 
à aproximadamente sete anos a Prefeitura Municipal de Esperança mandou construir 
um posto de saúde, na Rua: Barão do Rio Branco. No final desta rua localiza-se o início 
do Assentamento Bela Vista (conhecido no Município por Fazenda Bela Vista).

O Posto de Saúde Lúzia Pereira da Silva é responsável pelo atendimento dos 
moradores da Rua Barão do Rio Branco, dos assentados do Assentamento Bela Vista 
e das comunidades adjacentes. Este posto dispõe de um corpo técnico composto por: 
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um médico, um dentista, um auxiliar de dentista, uma enfermeira, um auxiliar de 
enfermagem, sete agentes de saúde, um vigilante, uma recepcionista e uma faxineira. 

As atividades que são desenvolvidas neste posto de saúde são: reuniões com grupos 
de mulheres gestantes; reuniões sobre planejamento familiar; visitas domiciliares; 
visitas nas escolas municipais próximas ao posto de saúde, por exemplo: a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira da Silva; campanhas de vacinação 
para crianças e adolescentes e, também campanhas de vacinação para cães e gatos (que 
acontecem no quintal do PSF); além de consultas médicas e odontológicas. Esse posto 
trabalha com o projeto da brinquedoteca, que é um projeto voltado para as crianças da 
comunidade. Elas são acompanhadas por duas enfermeiras e uma pedagoga. Juntas 
desenvolvem atividades que diminui o egocentrismo e que ajudam a viver no coletivo.

Conforme Caldart (2008, p.97), “Para nós o coletivo não é um detalhe, é a raiz de 
nossa pedagogia”.

No processo de luta pela terra, o desenvolvimento do ser humano e a construção 
do seu conhecimento se dar através das suas experiências cotidianas. Ou seja, ser 
assentado significa, sobretudo, uma vida inteira de aprendizagens adquiridas através 
da sua prática cotidiana, respeitando as questões sociais e ambientais. Mas, o sistema 
capitalista vem tentando acabar com os acampamentos e assentamentos e com o 
sistema de policultura, em geral.

A educação formal é vista nesse sistema como um forte instrumento para preparar 
pessoas para o mercado de trabalho. Trata-se de qualificar pessoas para a mão de obra. 
Pessoas egoístas e competitivas que não se importam com o bem estar das pessoas que 
são excluídas por esta sociedade capitalista ou com as questões ambientais.

Em contra partida, a educação do campo tenta conscientizar e sensibilizar a 
população para as questões sociais e ambientais. Conforme Arroyo, Caldart e Molina 
(2008, p.12):

[...] a Educação do Campo é um movimento de ação, intervenção, 
reflexão, qualificação que tenta dar organicidade e captar, registrar, 
explicitar e teorizar sobre os múltiplos significados históricos, políticos 
e culturais (consequentemente formadores, educativos) da dinâmica 
em que outras mulheres, outros homens, vêm se conformando no 
campo.  

Na década de 50, surgem na Paraíba, especificamente no município de Sapé, 
as ligas camponesas. Essa liga foi fundada por trabalhadores que cansados de serem 
explorados e viverem em condições desumanas, resolvem se organizar e lutar pelo 
direito a terra e por melhores condições de vida. As ligas camponesas de Sapé eram 
lideradas por João Pedro Teixeira. Conforme Pereira (2009, p.124):

[...] nesse processo de viver/fazer cultura ocorre uma educação 
enquanto processo/ pratica social de comunhão de ensinar e aprender 
coletivo, pois em todas as situações entre as pessoas e entre as pessoas 
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e a natureza têm, portanto, em maior ou menor escala, a sua dimensão 
pedagógica. 

A cultura traz consigo um vasto conhecimento de tradições cotidianas que 
podem variar de comunidade para comunidade. Para se obter esse resultado cultural 
é necessário algumas práticas pedagógicas, que em sua maioria é passada de pai para 
filho (hereditariamente). Essas práticas pedagógicas está presente também, em simples 
ações, como por exemplo: no cultivo de hortaliças nos quintais das casas. As crianças 
e os jovens de áreas de assentamentos e de comunidades rurais passam por cotidianos 
processos de aprendizagem que as crianças e os jovens de áreas urbanas desconhecem.

Brandão (1982, p.23) Apud Pereira (2009, p.124), compreende pedagogia como 
formas vivas e comunitárias de ensinar- e- aprender.

O processo pelo qual Brandão e Pereira chamam a atenção pode ser observado 
cotidianamente em áreas de assentamentos ou em comunidades rurais. A Educação do 
Campo além de interferir de forma significativa na formação desses sujeitos, ela ainda, 
valoriza as suas práticas pedagógicas.

As crianças e os jovens dos assentamentos e acampamentos aprendem: como se 
dar o processo de cultivo e colheita dos alimentos que vão para suas mesas; o processo 
de luta, de resistência e de conquista da terra; a relação homem e comunidade; a relação 
existente entre homem e natureza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A história do Assentamento Bela Vista tem uma importância no processo 
educativo de formação dos trabalhadores oriundos do campo. Ela retrata as práticas 
pedagógicas dos assentados desse referido assentamento. Como foi o início da luta; 
quais foram as formas de resistência; os desafios que tiveram que enfrentar, dentre 
eles: os despejos e as prisões dos companheiros; o apoio da CPT e a conquista da terra.

No processo de luta pela terra, o desenvolvimento do ser humano e a construção 
do seu conhecimento se deram através das suas experiências cotidianas. Ou seja, ser 
assentado significa, sobretudo, uma vida inteira de aprendizagens adquiridas através 
da sua prática cotidiana, respeitando as questões sociais e ambientais.

Essa história do Assentamento Bela Vista tem uma relevância social de atender 
não somente, os assentados desse assentamento, mas, também a população, em geral, 
do Município de Esperança. Pois, essa história é um complemento da história do 
Município. Então, recomendo está história como um instrumento fundamental para 
livros didáticos.

Quando compreendermos a necessidade de valorizar a nossa cultura, de nossos 
valores, estamos ao mesmo tempo, vivenciando uma nova prática pedagógica. 

Portanto, essa luta só foi possível graças a determinação dos trabalhadores 
oriundos do campo e do apoio da CPT, que através de sua organicidade e de suas formas 
de resistência conseguiram agilizar o processo de conquista da terra.
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Nesse sentido, a Reforma Agrária é um direito dos camponeses, dos trabalhadores 
rurais assim, como a educação também é um direito desses trabalhadores e ambos são 
negados. Cabe a nós continuarmos lutando por nossos direitos! E, você de que lado 
está, quando o assunto é a luta por direitos que são negados?
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RESUMO

Com o presente estudo buscamos contribuir com a formação do professor 
e a preservação da identidade das comunidades campesinas, valorizando 
o ambiente, que lhes traz sustento. Embora saibamos que a escola não é 
a única “mola mestra de transformações sociais”, também entendemos o 
seu potencial na luta por uma sociedade mais justa e humana. Isto porque 
para exercer a cidadania é necessário que se eduque para construção das 
habilidades necessárias para desenvolverem a criticidade e a autonomia, o 
que requer um ensino no qual se aborde conteúdos escolares considerados 
relevantes para a formação do cidadão participativo e atuante em seu 
meio. Por isso, através de vivências atreladas às atividades de extensão as 
quais desenvolvemos em 2014 – junto à docentes e discentes das Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental Edith Rodrigues e a Sólon de Lucena, 
situadas do município de Borborema-PB – optamos por enfatizar neste 
ensaio apontamentos ligados a um  levantamento, inicial, que realizamos 
com o intuito de obter alguns subsídios ao desenvolvimento de nossas 
futuras ações, em particular para o próximo ano. Convidamos um professor 
universitário para participar, respondendo a um questionário, com questões 
abertas. O critério de escolha foi o de que ele já coordenou um projeto de 
extensão o qual permitiu a construção e manutenção de hortas em escolas. 
Com os resultados, buscamos entender fatores que se interligam ao 
processo de criação e implantação de hortas escolares.  A partir do estudo 
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percebemos a importância e os benefícios que a implantação da horta 
escolar pode trazer a escola e a comunidade.

Palavras – Chave: Formação. Horta Escolar. Identidade Social

INTRODUÇÃO

A literatura tem evidenciado que um dos fatores mais importante para o 
aprendizado dos alunos é a intervenção do educador.  Para tanto, torna-se necessário 
ao professor, o conhecimento de estratégias de ensino e o desenvolvimento de suas 
próprias competências de pensar, além da abertura, em suas aulas, para a reflexão 
dos problemas sociais, possibilitando aulas mais democráticas, através de um saber 
emancipador. Pois, apropriar-se criticamente da realidade significa contextualizar um 
determinado tema de estudo, compreendendo suas ligações com a prática vivenciada 
pela humanidade (LIBÂNEO, 1998, apud CARMO, 2009).

Assim, o educador precisar acreditar na educação do/no campo enquanto 
agente de multiplicação. Para tanto, é preciso oferecer subsídios para que isso seja 
possível. O que exige, também, melhorias na qualidade dos serviços ofertados aos 
nossos educadores, incluindo os meios para proporcionar uma boa formação inicial 
e contínua, melhores condições salarial, boas condições na estrutura física onde 
atuam bem como materiais didáticos adequados a realidade onde estão inseridos, que 
atendam a demanda, favorecendo não só aos docentes, mas também discentes, para 
que sejam autônomos de seu saber e do fazer, dentro de um processo que por vez, 
possibilite tornarem-se críticos e reflexivos de suas ações e do que está a sua volta. 
(COSTA et al, 2014).

Torna-se essencial que o educador do campo conheça as formas específicas de 
ser e de viver no campo, como as práticas da agricultura familiar, do extrativismo, 
da pesca, as crenças e valores, para proporcionar a estes sujeitos a valorização de 
sua cultura, enriquecendo e trazendo fatos novos que permitam o desenvolvimento 
sustentável de suas comunidades e populações, uma vez que esses saberes e culturas 
variam de acordo com suas formas de produção e de cultivo da terra (CARMO, 2009). 
De acordo com o texto Referências para uma Política Nacional de Educação do Campo, 
observa-se que:

A educação do campo deve compreender que os sujeitos possuem 
história, participam de lutas sociais, sonham, tem nomes e rostos, 
lembranças, gêneros e etnias diferenciadas. Cada sujeito individual e 
coletivamente se forma na relação de pertencer a terra e nas formas de 
organização solidária. Portanto, os currículos precisam se desenvolver 
a partir das formas mais variadas de construção e reconstrução do 
espaço físico e simbólico, do território, dos sujeitos, do meio ambiente. 
(BRASIL. Referências para uma Política Nacional de Educação do 
Campo, Caderno de Subsídios, 2003, p. 22, grifo nosso). 
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A lei de Diretrizes e bases da educação do campo enfatiza uma educação de acordo 
com a realidade campesina, mas na prática isso é difícil de ser operacionalizada. Dai 
é notório que a importância de uma formação a qual possibilite o professor do campo 
lidar com o plantio e construir práticas pedagógicas que atendam as necessidades 
desses sujeitos campesinos, atividades com a terra, incentivando, conscientizando, 
valorizando a realidade deles, para que os seus alunos do/no campo aprendam a 
importância do trabalho agrícola na sua comunidade.

DESENVOLVIMENTO 

A educação do campo vem se tornando uma temática de grande relevância 
nacional. Vários congressos, simpósios, artigos e obras estão discutindo a temática, 
como exemplo: O II Encontro de Educação do Campo em Amargosa, o III Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação do Campo, o III Seminário sobre Educação Superior 
e as Políticas para o Desenvolvimento do Campo Brasileiro e o I Encontro Internacional 
de Educação do Campo. Podemos mencionar também, O artigo “Da escola no para a 
do campo no brejo paraibano, formação de profissionais e qualidade dos serviços: O 
que podemos fazer? (SILVA et al 2013), entre outros, onde em todos declaram-se a 
urgência de se plantar práticas educativas voltadas para a realidade do campo.

Vários pesquisadores vêm se debruçado sobre a temática, entre os quais podemos 
mencionar: Leite (1999) o qual nos ajuda a entender a diferença no uso da terminologia 
entre educação do campo e educação rural, dando ênfase ao papel do estado no 
desenvolvimento da extensão rural e das preocupações com o atraso educacional que 
permeava o meio rural no inicio do século XX no Brasil; e Andrade & Pierro (2004) 
quando estudam a história da educação brasileira, mostrando o predomínio de uma 
educação que objetivava “treinar e educar” os sujeitos “rústicos” do rural; e. Fernandes 
et al. (2004, p. 25) aprofundando o estudo de campo: 

(...) lugar de vida, onde as pessoas podem morar trabalhar, estudar 
com dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O 
campo não é só o lugar da produção agropecuária e agroindustrial, do 
latifúndio
e da grilagem de terra. O campo é espaço e território dos camponeses 
dos quilombolas (...). (Fernandes et al., 2004, p. 137)

Todos esses autores têm o intuito e entender e contribuir com o processo, 
buscando evitar a inadequação da escola á sua condição, apresentando projetos ligado 
a “terra”. Assim, diante do estudo de Leite (2002), em que apresenta a trajetória 
histórica da escola rural desde a República Velha até os dias atuais, mostra-se a 
discriminação que esta escola sofreu durante toda a história educacional de nosso país. 
O autor defende que se deve ministrar uma educação baseada no contexto rural, em um 
processo sócio histórico genuíno, paralelo, não semelhante ao processo urbano. Diante 
disso, buscamos um processo de formação do educador do campo, que atenda junto à 
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comunidade para que possam também conscientizar-se de que a educação ofertada no 
campo não pode se restringir apenas em quatro paredes vai muito além da sala de aula, 
não devendo de maneira alguma, ser comparada ou minimizada em relação à educação 
urbana, pois ambas têm suas especificidades e importância.

Um contínuo desafio é o apontado por Arroyo (2004) o qual enfatiza que hoje à 
imprensa, às elites e à sociedade: todos devem reconhecer que o campo não está parado, 
está vivo. E que ali não há somente uma dinâmica social, mas também um movimento 
pedagógico, que busca uma educação que reconheça a história concreta de cada 
educando. Caldart (2005) mostra o quanto é notório o silenciamento, esquecimento e 
até o desinteresse pelo rural nas pesquisas sociais e educacionais. A autora destaca que 
as Conferências Nacionais “por uma educação básica do campo” recolocaram o rural 
e a educação rural na agenda política do país. Para ela o grande desafio histórico atual 
é pensar e fazer uma educação do campo vinculada às estratégias de desenvolvimento 
do campo. 

É preciso direcionar o olhar, para uma educação transformadora em que os 
educadores com os educandos e consequentemente a comunidade escolar possam 
valorizar e preservar o ambiente em que vivem, (FREIRE, 1996). Considerando 
as especificidades de uma educação voltada para o meio rural, Rocha (2009, p. 41) 
enfatiza que “as necessidades presentes na escola do campo exigem um profissional 
com uma formação mais ampliada, mais totalizante, já que ele tem de dar conta de uma 
série de dimensões educativas presentes nessa realidade”. Estabelecendo um elo com 
o respaldado através das Diretrizes Operacionais (2008), por lei os cursos de formação 
para os educadores do campo deverão ter conteúdos que contribuam para que esses 
possam atuar nessa realidade específica.

Macêdo (2009) tem mostrado que um dos fatores escolar mais importante para 
o aprendizado dos alunos é o educador, o qual precisar acreditar ou até mais, defender 
atuar na perspectiva da educação do campo. Torna-se essencial que o educador do 
campo conheça as formas específicas de ser e de viver no campo, como as práticas da 
agricultura familiar, do extrativismo, da pesca, as crenças e valores, para proporcionar 
a estes sujeitos a valorização de sua cultura, enriquecendo e trazendo fatos novos que 
permitam o desenvolvimento sustentável de suas comunidades e populações, uma vez 
que esses saberes e culturas variam de acordo com suas formas de produção e de cultivo 
da terra. Desta perspectiva, voltando as Diretrizes Operacionais (2002), em seu artigo 
nº 13, destaca-se quanto à formação de educadores para as escolas do campo, que:

Os sistemas de ensino além dos princípios e diretrizes que orientam 
a Educação Básica no país observarão, no processo de normatização 
complementar da formação de professores para o exercício da docência 
nas escolas do campo, os seguintes componentes: I – estudo a respeito 
da diversidade e o afetivo protagonismo das crianças, dos jovens e dos 
adultos do campo na construção da qualidade social da vida individual 
e coletiva, da região, do País e do mundo; II – propostas pedagógicas 
que valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural 
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e os processos de interação e transformação do campo, a gestão 
democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas 
contribuições para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos 
princípios éticos que norteiam a convivência solidária e colaborativa 
nas sociedades democráticas. (BRASIL. Resolução CNE/CEB n. 1, de 
3 de abril de 2002, Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 
das Escolas do Campo, 2002, p. 41).

Com o Projeto Educando com a Horta Escolar, por exemplo, fundamenta-se 
na necessária articulação das áreas de educação/currículo, ambiente e alimentação/
nutrição. No entanto, para atingir a sustentabilidade do projeto, as atividades 
de educação ambiental, alimentar e nutricional utilizadas nas hortas devem ser 
incorporadas ao sistema escolar e às políticas públicas. (PROJETO UTF/BRA/067/
BRA online). 

Através da implantação dessas hortas escolares, os educandos podem aprender 
e/ou aprimorar a prática do plantio como, planejar, selecionar sementes e mudas, 
manuseio de pesticidas entre outros. Sendo assim, estes conhecimentos socializados e 
adquiridos a partir da horta na escola, poderão ser propagados para a família, amigos 
e vizinhos, gerando e fortalecendo as culturas ambientais, alimentares e educacionais. 
De acordo com Louredo (2013), a horta é um excelente meio para potencializar o 
aprendizado do aluno e despertar seu interesse para a alimentação saudável.

O contato com a natureza através de vivências numa horta pode ser uma 
experiência muito válida para crianças e adolescentes. Ao montar uma horta na escola, 
professores de todas as áreas estão, em potencial, num laboratório vivo, podendo 
trabalhar os mais variados temas. Os professores podem usar a interdisciplinaridade 
e desenvolver um projeto sobre alimentação saudável com os alunos, que terão a 
oportunidade de conhecer melhor os alimentos e experimentá-los na cozinha ou na 
merenda escolar, o que os auxiliará na promoção da saúde.

O professor de matemática, por exemplo, poderá trabalhar as formas dos 
alimentos cultivados e poderá associar o tempo de cultivo, floração e frutificação com 
o desenvolvimento dos alunos. Na área de português, os professores podem sugerir 
temas de redações ligados ao consumo de frutas e verduras enquanto os da área de 
história podem trabalhar as origens dos nomes das mesmas, como são consumidas e se 
são empregadas na medicina popular. O professor de geografia pode abordar aquelas 
que são típicas de cada região do país, resgatando, assim, a cultura culinária de cada 
região. Enfim, todas as áreas do conhecimento podem se beneficiar de alguma forma 
de uma horta ou mini-horta na escola.

   Daí o interesse para a construção deste ensaio, em particular quando 
realizamos parte de ações de extensão realizadas em duas escolas Municipais de 
Ensino Fundamental, ambas situadas na zona rural do município de Borborema-PB, 
em que indagamos conversas com os professores da instituição acerca da possibilidade 
de trazer para esses docentes do/no campo propostas de implementação de hortas 
escolares. Essas primeiras atividades foram desenvolvidas no período de 21/08/2014 
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por bolsistas do projeto “Núcleo de Extensão Multidisciplinar NEMDR: formação de 
profissionais da educação no/do Campo da Região do Brejo Paraibano” (UFPB/Edital 
PROBEX 2014), em atividades realizadas por Ana Caline Alexandre da Silva, bolsista do 
PROEXT, Fabiana Silva da Costa, bolsista do PROBEX e Wendson Avelino dos Santos, 
bolsista do PROBEX, orientandos da Profª. Nilvania dos Santos Silva, coordenadora 
desse projeto.

A partir daí optamos por investigar experiências de construção e manutenção 
de “horta (s) escolar (es) desenvolvidas anteriormente por professores do Centro de 
Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da Universidade Federal da Paraíba (CCHSA). 
Coletamos dados junto ao Professor “X” deste Campus através de um questionário 
aberto entregue em 20/10/2014. Optamos pela análise qualitativa das respostas, 
realizada pelos autores deste artigo durante as datas de 25 a 30 de outubro deste ano.

Com os questionários abordamos: o por que da implantação de uma proposta 
de construção das hortas; quando foi construída; o período em que ela foi mantida; as 
pessoas que participaram da construção e manutenção; as atividades desenvolvidas; 
as dificuldades encontradas no período em que se iniciou o trabalho; os recursos/
equipamentos que foram essenciais para que pudesse ser criada e/ou mantida;  e quais 
as contribuições que a participação na construção das hortas trouxe pra vida pessoal e 
profissional do participante, neste caso o professor do CCHSA. 

Com relação a resposta dada ao primeiro questionamento - saber se o professor já 
havia participado em algum momento da construção de hortas, e se essa construção foi 
parte de algum programa ou projeto, considerando que sua resposta fosse afirmativa, 
argumentamos ainda, sobre sua função nessa proposta - o entrevistado respondeu que 
“sim, a construção das hortas foi parte de um projeto onde eu auxiliava os discentes 
como coordenador do projeto. Nosso objetivo era o fortalecimento da agricultura 
familiar no brejo paraibano”. Os trabalhos foram realizados no ano de 2009, na gruta 
da Cobra (comunidade, onde foi realizado o projeto), no município de Areia-PB. O 
mesmo foi construído junto a professores de uma escola (multisseriada), havendo 
também a participação da associação local, alguns grupos de jovens da comunidade, 
pais de alunos e os alunos da escola em questão. A horta não durou muito devido à falta 
de água no local”. 

Perguntamos ainda, quais entre os participantes destas atividades o professor- 
coordenador do projeto considerou essencial para a construção e a manutenção da 
horta, e ele nos respondeu o seguinte: “Considero que todos foram essenciais, porque 
se o projeto não fosse construído por eles, não haveria identificação com a ação, cada 
representante teve seu papel na construção da horta, por isso acredito que devemos 
valorizar a capacidade de cada um.” 

Em relação às dificuldades encontradas no período da construção das hortas o 
professor nos relatou que: “O Deslocamento até o local onde estava sendo desenvolvida 
a ação, foi uma das dificuldades devido à estrada, na medida em que tínhamos que 
enfrentar estrada de barro, com buracos, e muita poeira e a falta de água na região, 
pois acabou dificultando a montagem e o manejo do solo na construção da horta”. 
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“Em relação aos recursos, não tivemos recurso financeiro em espécie, contamos apenas 
com a bolsa de extensão da UFPB/CCHSA em 2009, e alguns equipamentos foram 
disponibilizados pela própria comunidade.”

Pensando numa colaboração produtiva e direta do professor em nossas futuras 
atividades de extensão, indagamos ao mesmo se ele participaria novamente de uma 
construção de hortas escolares, e novamente suar resposta foi: “Sim. pois esse é um 
trabalho único e gratificante, entretanto requer estratégias, precisam  de planejamento   
na montagem  e na implementação da horta. Pois não é somente a horta que deve ser 
trabalhado e sim todo um contexto, que envolve a escola e a comunidade.

Quando questionado quais as contribuições que a participação na construção das 
hortas trouxe pra sua vida profissional e pessoal? “O de que sempre precisaremos de 
aperfeiçoamento. As principais contribuições que esse trabalho me proporcionou, foi o 
de solidariedade ao próximo, a fraternidade daquela comunidade e o carinho com que 
fomos acolhidos ao desenvolver essa ação. 

Diante os relatos do professor, percebemos a importância de se trabalhar 
com a comunidade em geral, não apenas a que compõe a escolar, uma vez que ela 
é fundamental na construção da identidade desses sujeitos, e o quanto é gratificante 
desenvolver ações que valorizem a identidades desses indivíduos.

Assim, faz relevante mencionar a grande importância de se trabalhar com ações 
que valorizem esses sujeitos campesinos, com a participação de profissionais engajados 
no desenvolvimento das mesmas, objetivando sempre a melhoria da educação. Em que 
venham atender as reais necessidades dessas comunidades, não apenas no aspecto 
instrumental, mas principalmente no aspecto emocional, crítico reflexivo, autônomos 
e seguros de suas ações, bem como de sua identidade. Como agentes formadores e 
transformadores do lugar onde vivem e do mundo em que são parte.

 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Diante das especificidades da Educação do Campo, percebe-se a importância 
de conservar a identidade dos educandos e para tal, verifica-se a necessidade de uma 
formação específica para esses professores que atuam nas comunidades rurais para que 
sejam capazes de construírem práticas pedagógicas contextualizadas com a dinâmica 
diferenciada em que se encontram essas populações. A educação pensada para o campo 
exige um educador, cujo trabalho principal seja o de pensar a formação humana no 
âmbito da escola, da família, comunidade. 

Assim, objetivamos desenvolver ações extensionistas em escolas do campo no 
Brejo Paraibano voltadas para orientação e implantação de hortas orgânicas, prezando 
a interação entre a escola e a comunidade onde está inserida, bem como, professores, 
alunos e pais. Buscando intervir na cultura alimentar e nutricional dos escolares da 
faixa etária maior de 7 anos de idade, com base no entendimento de que é possível 
promover a educação integral de crianças e jovens de escolas e comunidades do seu 
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entorno, por meio das hortas escolares incorporando a alimentação nutritiva, saudável 
e ambientalmente sustentável como eixo gerador da prática pedagógica.
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RESUMO

Apesar de um avanço significativo, as instituições ainda despendem poucos 
esforços no processo de sistematização. Nos últimos anos muito tem 
sido dito sobre a necessidade de sistematizar experiências de iniciativas 
de desenvolvimento, com o objetivo de aprender com os seus êxitos ou 
fracassos. O objetivo desta sistematização foi olhar criticamente para a 
experiência vivida no Sitio Nascimento no município de Pirpirituba – PB, 
para identificar e analisar na propriedade cada índice de desenvolvimento 
e sustentabilidade. O Sítio está inserido na Microrregião de Guarabira, na 
Mesorregião do Agreste Paraibano. Tem uma área de 27 hectares, sendo 
que na mesma existe outra propriedade menor com 1,5 hectares, onde o 
filho do senhor Nascimento trabalha com sua família, constituindo um 
subsistema dentro de um sistema maior. Nesta pequena propriedade 
é explorada a agricultura, e pecuária, além de haver na mesma uma boa 
porção de vegetação nativa. O processo teve a participação dos agricultores 
e estudantes de agroecologia da UFPB, Campus III – Bananeiras. Os 
recursos disponíveis para realizarmos a sistematização dizem respeito a 
tempo disponível entre os participantes. A sistematização consistiu em 
definição do ponto de partida, delimitação, descrição da experiência, análise 
e apresentação dos resultados. As práticas realizadas no Agroecossistema 
do Sítio Nascimento têm bons indicativos de sustentabilidade, devido ao 
manejo integrado de várias culturas, biodiversidade, que proporciona 
benefícios ao solo e gera renda o ano inteiro. É de grande importância 
documentar e sistematizar as práticas e atividades para poder utilizar as 
lições extraídas de uma experiência no aperfeiçoamento de nossas próprias 
iniciativas.
Palavras-chave: Analisar. Sustentabilidade. Experiência. 
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INTRODUÇÃO 

 Holliday (2006) explica que a sistematização é um exercício que se refere a 
experiências práticas concretas articuladas com a teoria, com a tarefa de compreender 
as experiências, extrair seus ensinamentos e comunicá-los, sendo um processo 
bastante participativo. Ao examinar de perto os resultados e os impactos alcançados 
pela experiência, torna-se um exercício constante de monitoramento e avaliação das 
atividades, necessário para o contínuo aprimoramento da ação. 

Segundo Freire (2012), a agroecologia se constrói apoiada na valorização 
dos recursos locais e nas práticas e métodos tradicionais de manejo produtivo 
dos ecossistemas, e sua evolução como ciência se dá quando são criadas condições 
favoráveis para o diálogo e a troca de experiências e saberes. Nos últimos anos, a 
prática da sistematização de experiências tem se estabelecido como uma atividade 
fundamental para o aprendizado coletivo de instituições, redes e movimentos sociais 
promotores da agroecologia.

Apesar de um avanço significativo, as instituições ainda despendem poucos 
esforços no processo de sistematização. A diversidade e intensidade das tarefas de 
campo são os fatores alegados para a limitada dedicação das entidades às ações de 
sistematização/ reflexão de suas próprias atividades e a falta de tempo passa a ser 
encarada como um obstáculo. Mas a maior dificuldade encontrada pelas instituições ao 
realizarem suas próprias sistematizações é de natureza metodológica. Um processo de 
sistematização deve, sobretudo, ser ajustado e dimensionado segundo as especificidades 
de cada realidade. De qualquer forma, tudo fica mais simples quando conseguimos 
empregar uma metodologia de estruturação, ordenamento e análise das informações.

Nos últimos anos, muito tem sido dito e escrito sobre a necessidade de sistematizar 
experiências de iniciativas de desenvolvimento que estão sendo realizadas em todo 
mundo, com o objetivo de aprender com os seus êxitos ou fracassos. Contudo, por 
várias razões, são raras as vezes que são dedicados o tempo e o esforço necessários para 
sistematizar uma experiência, ou seja, para descrevê-la e analisá-la.

É de grande importância documentar e sistematizar essas práticas e atividades 
para poder utilizar as lições extraídas de uma experiência no aperfeiçoamento de 
nossas próprias iniciativas. Se os resultados de nossas experiências podem ser escritos 
e publicados, aumenta-se a possibilidade de compartilhar as informações, de modo 
que outros conheçam nosso trabalho e também aprendam com nossas lições.

De acordo com Tafur (2006), ‘’Existe um consenso geral quanto às vantagens 
da realização de uma sistematização ou com respeito à utilidade que ela tem para um 
projeto, para uma instituição ou para o aperfeiçoamento individual.’’ Sistematizamos 
para refletir sobre nosso trabalho, para entender melhor o que estamos fazendo e 
também para fazê-lo conhecido. Sistematizamos para difundir uma experiência, mas 
também para documentá-la e evitar que está “se perca” quando o projeto termina ou 
quando a pessoa que estava responsável por essa experiência passe a se dedicar à outra 
atividade.
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O objetivo desta sistematização foi olhar criticamente para a experiência 
vivida, refleti-la e solucionar ações que podem ser realizadas no Sitio Nascimento no 
município de Pirpirituba – PB, para identificar e analisar na propriedade cada índice 
de desenvolvimento e sustentabilidade.

DESENVOLVIMENTO

Descrição da propriedade

O Sítio Nascimento está situado no município de Pirpirituba – PB, inserido na 
Microrregião de Guarabira, na Mesorregião do Agreste Paraibano. Tem uma área de 27 
hectares, sendo que na mesma existe outra propriedade menor com 1,5 hectares, onde 
o filho do senhor Nascimento trabalha com sua família, constituindo um subsistema 
dentro de um sistema maior. Nesta pequena propriedade é explorada a agricultura e a 
pecuária, além de haver na mesma, uma boa porção de vegetação nativa.

Agricultura é explorada em sistemas de policultivo/consorcio integrado, onde a 
família cultiva várias culturas como: Laranja – mandioca – feijão guandu – banana; 
Urucum - mandioca – palma; Pimenta do reino, gengibre.

A pecuária é composta pela criação de galinhas (com cerca de 32 aves) e caprinos 
(início da criação).

Figura 1 – Consórcio integrado Figura 2 – Policultivo
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Figura 3 - Caprinos

Os solos do município se apresentam de dois tipos, com predominância para 
o Podzólico Vermelho Amarelo equivalente eutrófico. Algumas características desse 
solo são: horizonte B textural, boa fertilidade natural, bom potencial agrícola, não 
hidromorfico e estrutura arenosa. Em uma pequena porção aparece o solo do tipo Terra 
Roxa estruturada eutrófica. Com algumas características como: alto teor de argila, alto 
teor de ferro, bom potencial agrícola e de cor avermelhada à aroxeada.

Na propriedade tem um barreiro que serve para dessedentação animal e irrigação 
caso necessário. Porém, na mesma não existe cisterna, a água consumida vem da 
cisterna do vizinho, que formou uma parceria, para juntos armazenar água na cisterna.

Figura 4 - Barreiro
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Culturas exploradas

As culturas para fins de comercialização são: Laranja, urucum, gengibre e a 
galinha. Outras culturas exploradas são: Feijão, milho, fava, mamão, coco, jaca, 
maracujá, manga, castanha de caju e plantas ornamentais. Porém, estás são cultivadas 
eventualmente, e em sua grande maioria é para o próprio consumo da família. 

Produção de mudas

Na propriedade está iniciando-se a produção de mudas de algumas espécies 
tais como: Pau-ferro, madeira nova, canafístula, leucina, urucum, jaca, manga, caju 
e outras. Com a finalidade de revegetar a propriedade com plantas nativas, além de 
fornecer mudas para outras propriedades.

Figura 5 – Produção de mudas

Definição do ponto de partida

O processo contou com a participação dos agricultores (proprietários do sítio) 
e com os estudantes de agroecologia da Universidade Federal da Paraíba, Campus 
III – Bananeiras – PB. O processo foi coordenado pelos estudantes com orientação 
da Prof.ª Albertina. Os recursos disponíveis para realizarmos a sistematização dizem 
respeito a tempo disponível entre os participantes, o recurso financeiro para realizar 
as atividades e a visita. O nosso prazo foi de um dia para realizarmos a sistematização, 
isso se deu em virtude dos recursos disponíveis pelo grupo organizador e proprietários. 
As informações prévias foram extremamente necessárias, para que pudéssemos nos 
planejar de acordo com a realidade da família. Buscamos identificar e analisar na 
propriedade cada índice de desenvolvimento e sustentabilidade. Esta sistematização 
serviu principalmente para melhor compreensão dos estudantes no processo de 
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sistematização. Este foi pensado na disciplina de elaboração e análise de projetos de 
produção agroecológica, com a finalidade de proporcionar aos estudantes um pouco 
da experimentação prática de uma sistematização. O processo foi estruturado em 
três momentos, no primeiro momento o planejamento que consistiu na organização 
e definição das atividades pelos estudantes; no segundo momento, a conversação que 
consistiu no diálogo entre os estudantes e agricultores para uma melhor interação 
entre ambos e o terceiro momento com a travessia da propriedade com os agricultores, 
para conhecer de fato cada subsistema da propriedade. As atividades foram realizadas 
em um dia (dia de campo). Os proprietários não possuem ligação com associações, 
sindicatos, ou com outras entidades, exceto com o Banco do Nordeste, onde o agricultor 
acessa ao crédito financeiro, para poder produzir. 

Delimitação

Nessa etapa foram analisados cada índice ou cada subsistema da propriedade 
para identificar os fatores limitantes da propriedade, para então encontrar uma forma 
de sobressair a esses limites. Através da análise do funcionamento da propriedade é 
possível identificar e trabalhar os pontos críticos da propriedade, como também pode-
se identificar os pontos positivos e fortalecê-los. 

Tabela 1: Delimitação do sítio nascimento

Titulo Localização Participantes 
Data de início e 
duração 

Estratégia/
enfoque

Linhas de ação Objetivos

Sistematização do 
Sítio Nascimento 

Mesorregião – 
Agreste Paraibano; 
Microrregião- 
Guarabira; 
Município de 
Pirpirituba; 

Proprietários e 
estudantes

05/08/14
6 horas

Dia de 
campo

Planejamento 
Conversação
Travessia 

Analisar e avaliar o 
Sítio Nascimento

Tabela 2: Contexto da realidade do sítio nascimento

Contexto Problemática Antecedentes 

Acadêmico e social 
Armazenamento de água para 
consumo

Não houve

Descrição da experiência

Com a experiência vivenciada foi possível criar um laço com os proprietários, 
principalmente por passar a conhecer um pouco de sua história de vida e aprendermos 
muito com eles. Com o processo de sistematização, podemos analisar a propriedade 
e identificar alguns pontos negativos e positivos. Como ponto negativo podemos 
citar: falta de cisterna na propriedade, trabalho excessivo realizado pela proprietária 
(mulher), em virtude do esposo também trabalhar em outra propriedade para garantir 
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a renda da família, além dos dois filhos estarem na Universidade e não poderem mais 
ajudar nas atividades como antes. Consequentemente a sobrecarga fica para a mulher, 
que além de cuidar da casa, da plantação e animais, trabalha fora (em um dia da semana, 
como doméstica). Como pontos positivos: o poilicultivo/consórcio de várias culturas, 
rica diversidade na propriedade, vegetação nativa e transição do convencional para o 
agroecológico.

De toda forma a experiência foi muito proveitosa, principalmente para nós 
estudantes. Sem contar, a receptividade e acolhida feita pelos proprietários.

Tabela 3: Descrição da experiência no sítio nascimento

Linhas de ação Atividades Materiais e recursos Principais resultados
Dificuldades 
encontradas

Resultados não 
esperados

Planejamento 

Conversação

Travessia 

Reunião 

Dialogo 

Visita aos 
subsistemas

Lápis e papel

Entrevista 

Lápis, papel, câmera, 

Definição do roteiro

Conhecimento prévio 
da propriedade
Identificação das 
potencialidades e 
limitações

Tempo livre

Linguagem

Avaliar todos 
os subsistemas 

_____________

Ausência de cisterna
Transição conv./
agroecol.
Produção de mudas
Policultivo
Receptividade  

Análise

A análise da propriedade possibilitou identificar pontos críticos e fortes. Por 
exemplo, mesmo os proprietários não tendo um conhecimento mais acadêmico, 
técnico-científico, eles conseguem explorar sua propriedade com bons índices de 
sustentabilidade. Através do manejo integrado de várias atividades e o não uso de 
contaminantes (fertilizantes e agrotóxicos). De acordo com nossa análise crítica a 
propriedade, já serve de modelo para várias outras, com seu processo produtivo 
permitindo a produção constante de diversos produtos. Ou seja; o fato de não depender 
de um único produto como fonte de renda, torna a propriedade menos vulnerável as 
adversidades existentes na agricultura.

Parâmetro 1: Participação extra no sítio nascimento 

Indicadores Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos desconhecidos

Participação da 
mulher

Otimização do trabalho Trabalho excessivo Renda 

Envolvimentos das 
autoridades

Linhas de credito Assistência técnica ____________________
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Parâmetro 2: sustentabilidade 
Indicadores Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos 

desconhecidos

Geração de renda Estabilidade  Renda fixa ______________________

Motivação e 
interesse

Otimização e bem 
estar

Mão de obra ______________________

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os proprietários respeitam os princípios da agricultura familiar de acordo com sua 
forma de manejo, garantindo sua sustentabilidade em todas as épocas do ano. Apesar 
da propriedade não ter uma renda definida, ela tem uma oferta constante de produtos, 
que garantem a renda da família durante o ano todo. A transição do convencional para 
o manejo agroecológico da propriedade tem grande importância na qualidade de vida 
da família. Os recursos naturais existentes na propriedade são explorados de forma 
consciente, para mantê-la sempre produtiva, garantindo assim, que a família se fixe no 
campo e viva do campo. 

Em todo mundo estão surgindo iniciativas que procuram melhorar o nível de 
vida da população rural. Essas iniciativas podem estar baseadas em diversos temas 
como saúde, água, educação, manejo dos recursos naturais ou desenvolvimento da 
agricultura sustentável.

CONCLUSÃO

As práticas realizadas no Agroecossistema do Sítio Nascimento têm bons 
indicativos de sustentabilidade, devido ao manejo integrado de várias culturas, 
possibilitando um ambiente com maior biodiversidade, além de proporcionar benefícios 
ao solo e gerar renda o ano inteiro.

É de grande importância documentar e sistematizar as práticas e atividades para 
poder utilizar as lições extraídas de uma experiência no aperfeiçoamento de nossas 
próprias iniciativas.
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RESUMO

Este artigo tem como objeto aprofundar a discursão da economia solidária 
junto à classe trabalhadora. Tem como objetivo dialogar sobre as ações 
realizadas no projeto de pesquisa (PIBIC-CNPq: Educação e habitus 
nas feiras ecológicas e de economia solidária), como forma de apontar 
o andamento do desenvolvimento referente as pesquisas no âmbito 
das feiras agroecológicas do Vale do Mamanguape, juntamente com os 
sujeitos participantes - feirante/produtores e consumidores. Ancora-se nas 
elaborações de Caldart (2000), Gonh (1991), Bogo (1999), Stedile (1999), 
Palhano Silva (2011), Paul Singer (2002), Gaiger (2011) Castells (2000), 
Pernambuco (2008), Paiva (2006), Dagnino (1994) e Scherer-Varren (1993), 
esses autores trazem em suas elaborações contribuições fundamentais para 
o entendimento e desenvolvimento das ações. Castells (2000), Pernambuco 
(2008), Paiva (2006), Dagnino (1994) e Scherer-Varren (1993). Em termos 
metodológicos procurar-se a fazer uma abordagem para: a) identificar 
o papel das feiras agroecológicas e economia solidária; b) possibilitar 
o levantamento de dados que dizem respeito ao habitus da alimentação 
saudável; c) identificar meios e estratégias utilizadas pelos feirantes para 
manter a regularidade dos empreendimentos; Em termos de resultados, 
pode-se indicar, que a economia solidaria tem importante papel a ser 
exercido junto às populações locais, especialmente fortalecendo das feiras 
agroecológicas e de economia solidária e nos atores locais.

Palavras-Chaves: Economia solidaria. Habitus. Feiras Agroecológicas

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo desenvolver a discursão sobre os princípios da 
economia solidária e sua importância nas ações realizadas em associações, cooperativas 
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e grupos e redes de produção entra outros como forma de melhoria na geração de 
renda, principalmente, nas cidades pertencentes ao Vale do Mamanguape. 

Com isso, entende-se que, a economia solidária não acontece isoladamente, mas 
de forma coletiva, e dessa forma se expandi por todo país. O histórico da economia 
solidária demonstra que em sua trajetória constanta-se a sua presença em todos os 
Estados da Federação brasileira. E que, sua conquista ocorre através das lutas dos 
movimentos sociais, sindicais, trabalhistas, dentre outros, possibilitando a ideia de 
mudança, contribuindo para transformação social e econômica dos pequenos/grandes 
empreendimentos. Porém, a sua efetividade se materializa pela  classe trabalhadora 
que a produz. A partir de 2010, com a instalação do GEPeeeS no Vale do Mamanguape, 
a Universidade Federal da Paraíba passa a ter uma referencia para começar a despertar 
de forma orgânica ações educativas tendo como eixo a economia solidária no Vale 
do Mamanguape, impulsionando um conjunto de ações articuladas que passam por 
cursos, oficinas, seminários visando a formação educativa. Mas, também com ações 
práticas por meio da extensão instalando diversos projetos que resultaram, bem com 
realizando ações de pesquisas nas áreas sócio-economia solidaria junto as famílias e 
grupos produtores no âmbito da educação, movimentos populares, grupos indígenas 
e camponeses, visando as ações utilizadas pelos sujeitos envolvidos pautados nos 
princípios da economia solidária. 

Anteriormente foram realizadas pesquisas preliminares, que identificaram 
através dessas pesquisas foram identificados diferentes e diversos empreendimentos 
com as características econômicos solidários. Uma das ferramentas utilizadas pelo 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Etnias e Economia Solidária- GEPeees 
tem sido levar adiante o importante aprofundar os estudos através do Programa 
EDUCAÇÃO, HABITUS E IDENTIDADE: ECONOMIA SOLIDARIA, CAMPONESA E 
VIDA UNIVERSITÁRIA NO VALE DO MAMANGUAPE o qual vincula-se a Incubadora 
Popular e Solidária de Economia Solidária – INCUPOSVAM apoiada pelo CNPq. A 
presente proposição está ancorada nas elaborações teórico-metodológicas de PALHANO 
SILVA (2011), SINGER (2008), MOTCHANE (2008), CALDART (2000), GONH 
(1991), BOGO (1999), STEDILE (1999), esses autores, trás grandes contribuições pois 
promovem discussões referente a temática da economia solidária. Pauta-se também 
nas elaborações de Castells (2000), Pernambuco (2008), Paiva (2006), Dagnino 
(1994) e Scherer-Varren (1993), por terem destaques nos processos pedagógicos, das 
novas tecnologias contribuindo para o campo educacional que desenvolvendo o capital 
cultural, definido por Bourideu (1999), pois compreende-se que há algo que é gestado 
nas entranhas do microcosmo e o macrocosmo da sociedade denominado de modus 
econômicos e solidários. 

As ações descritas neste artigo são referente à terceira fase do projeto, que se 
encontra no plano: “Educação e hábitos nas feiras ecológicas e de economia solidária”, 
que busca dar continuidade as pesquisas preliminares, e entender o papel das feiras 
agroecológicas e de economia solidária, o processo de organização e estratégias 
utilizadas pelos feirantes/produtores no Vale do Mamanguape, visando a contribuição 
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para a conscientização da alimentação saudável e a comercialização de alimentos 
orgânicos e o habitus do consumo consciente.

ECONOMIA SOLIDÁRIA- CONCEITO

É patente a instalação e desenvolvimento nas entranhas das sociedades socialistas 
e capitalistas da economia solidária. No caso brasileiro, a economia solidária vem 
sendo gestionada por grupos sociais vinculados a classe trabalhadora, especialmente 
por segmentos presentes em diversas atividades sociais e produtivas, com o segmentos 
da agricultura familiar, do artesanato domestico, dos bancos comunitários, da fabrica, 
dentre uma infinidade de outras formas que reúne sujeitos para produzir com base nos 
princípios da economia solidária e autogestão. 

Nesse Brasil situado na Era Informacional, a economia solidária deixou de 
ser referenciada apenas por excelentes experiências exitosas isoladas para ser uma 
proposição que envolve grupos, fóruns, redes sociais e produtivas, articulações, tendo 
expressiva articulação junto aos Governos e a Universidade, inclusive com expressiva 
pujança no que se refere a criação de organismos denominados de unidades Incubadoras’, 
a exemplo da Paraíba que conta com duas incubadoras na UFPB: a INCUBES (fundada 
em  2001 – UFPB), a INCUPOSVAM (fundada em 2013 – IV CAMOPUS - UFPB); na 
IUEES (INCUBADORA da UFCG fundada em 2007); INCUTES (INCUBADORA do 
IFPB fundada em 2007).

A economia solidária se difere do modelo da economia global, a maneira de 
produzir, comprar, vender, trocar, etc. é diferente, parte de um modo de produção 
que tem como base a igualdade, democracia, a autogestão, a cooperação, a valorização 
da aprendizagem e do saber local, cuidado com o meio ambiente, a justiça social e a 
valorização do ser humano, contudo, “economia solidária é uma forma de organização 
econômica, que tem, contudo, bases diferenciadas de relacionamento, focada na pessoa 
que no capital” (ANTEAG, 2007, p. 26), com isso, o modelo da economia solidária 
objetiva o bem estar do trabalhador e não apenas no lucro.

A economia solidária tem como principais características a autogestão, 
cooperação e a dimensão econômica e solidariedade, os empreendimentos são geridos 
pelos próprios trabalhadores, em que, todos são responsáveis pelas decisões tomadas, 
a divisão de lucros e prejuízos, possui como objetivo a qualidade do trabalho e do 
trabalhador, oferecendo o que é necessário para sobrevivência do ser. De acordo com 
ANTEAG (2007, p. 87):

“A nova economia consiste em produzir critérios ambientais e sociais, 
organizar as iniciativas sociais e empresariais, e os que nela trabalham 
em entes autogestionados. Significa produzir, gerir, comercializar e 
consumir com critérios éticos. Depositar a poupança em sistemas 
financeiros baseados em solidariedade. Consumir produtos ecológicos 
ou de comércio justo.”
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A ideia da economia solidária encontra-se historicamente enraizada nas 
ações e nas lutas dos trabalhadores, movimentos populares, grupos engajados nas 
universidades e nas igrejas, tendo em vista, as necessidades dos trabalhadores, trata-
se de um movimento dinâmico, que coloca o trabalhador em uma posição igualitária, 
pois não existe patrão nem empregado, todos participam das ações a serem tomadas. 

A partir da década de oitenta a economia dá seus primeiro passou no Brasil, 
a partir das lutas trabalhistas, dos movimentos sociais, famílias trabalhadoras, pois 
buscavam mudanças pautadas nas necessidades sociais e econômicas, objetivando o 
desenvolvimento sustentável, e a inclusão na sociedade como cidadãos.

Atualmente a economia solidária está se expandindo rapidamente, ganhando força 
em todo Brasil, fortalecendo o trabalho de forma organizada e coletiva, incentivando 
os pequenos produtores rurais e urbanos a partir de empreendimentos econômicos 
solidários, como: trabalhadores organizados em cooperativas para gerir empresas 
que possivelmente iriam ou estariam em processo de falência, associações, sindicatos, 
trabalhadores rurais, clubes de trocas, bancos solidários, entre outros. É perceptível o 
avanço de atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, 
trocas, que se baseiam nos princípios e valores da economia solidária. 

Esses empreendimentos, não estão apenas favorecendo a inclusão social, mas sim, 
a transformação do ser, a valorização de uma economia em que prioriza a integração da 
sociedade, fortalecendo um sistema social e econômico.

 Para uma boa estruturação dos empreendimentos que procuram se fortalecer 
com base nos princípios da economia solidária é preciso, antes de tudo, que haja uma 
conscientização, levando a terem compreensão de transformação econômica e social 
pautada na cooperação, na participação de todos e na valorização do cidadão. Assim 
entende-se que “uma economia solidária exige, além do desenvolvimento de sua base 
material, um alto grau de conscientização e motivação por parte de sua população, 
movida por princípios éticos e valores de compaixão e solidariedade” RATTNER (2008, 
p. 56).

Assim, a economia solidária não acontece por acaso e nem por qualquer motivo, 
ela embasa conceitos e ações que favorecem a transformação do cidadão, traduzindo 
um resgate da luta dos direitos da população, enfatizando a valorização do trabalho, 
possibilitando a participação cidadã e a inclusão social, entendendo que o trabalho é 
cooperativo.

Por fim nesse item, destacamos o propósito firme que encontramos nas ações 
do Governo Federal nos mandatos dos Presidentes Luís Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff, pois nesta a economia solidária teve amparo, seja pela criação da Secretária de 
Economia Solidária, por gerar políticas publicas especificas, por apresentar politica de 
legislação, por fomentar espaços de diálogos, a exemplo da realização de conferencias 
nacionais sobre a economia solidária, onde rumos e estratégias foram definidos pelas 
representações dos vários atores da esfera governamental e não governamental que 
constroem a economia solidaria.
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NOVA PERSPECTIVA NO VALE DO MAMANGUAPE

O Vale do Mamanguape é composto por 11 municípios: Rio Tinto, Mamanguape, 
Marcação, Baia da Traição, Pedro Régis, Mataraca, Capim, Cuité de Mamanguape, 
Itapororoca, Jacaraú e Lucena na Paraíba. A instalação da Universidade Federal da 
Paraíba- Campus IV- Litoral Norte, impulsionou o desenvolvimento de estudos em 
diversas temáticas, especialmente no campo da educação, da cultura, e com a criação 
do GEPeeeS (2010) e da INCUPOSVAM (2013) da economia solidária.

Inicialmente o GEPeeeS desenvolve ações que vão desde a formação educativa 
para estudantes e professores da UFPB, a formação de professores da rede publica, mas 
também as ações de extensão junto ao Povo Indigena Potiguará, as feiras agroecológicas. 
Com o desenvolvimento das ações, pois estava cada vez mais crescendo, na medida em 
que as demandas foram identificadas, nasceu a INCUPOSVAM objetivando atuar no 
campo da extensão para fins de economia solidaria e autogestão com grupos e redes 
que objetivam o desenvolvimento produtivo e social em seus territórios. 

Essa definições estratégicas do GEPeeeS e INCUPOSVAM, organismos da UFPB, 
foram baseadas em estudos sobre os movimentos sociais, em especial, o movimento 
popular, sindical e Indígena Potiguar do Vale do Mamanguape, tendo propósitos claros 
de difundir os princípios da economia solidária. A partir das primeiras pesquisas, pôde-
se perceber que o Vale do Mamanguape é possuidor de diferentes empreendimentos 
econômicos e solidários, tais como: feiras agroecológicas, associações, sindicatos e 
cooperativas de pescadores, de indígenas, de mulheres, entre outros. Porém, muitos 
desses segmentos possuem ações articuladas e fundadas nos valores e princípios 
econômicos e solidários, embora em suas práticas cotidianas materializam tais 
princípios. 

A partir desse  contexto, partiu-se para o desenvolvimento das pesquisas no 
Vale do Mamanguape através da linha de estudo do plano: Educação e habitus nas 
feiras ecológicas e de economia solidária, plano que faz parte do projeto Educação, 
habitus e identidade: economia solidária, camponesa e vida universitária no Vale do 
Mamanguape, em que está engajado ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, 
Etnia e Economia Solidária- GEPeeeS, cadastrado no diretório e certificado no CNPq. 
O GEPeeeS tem linha Educação e economia solidária, abrangendo as temáticas: 
“educação, práticas educativas, movimentos sociais, economia solidária, ecopedagogia, 
desenvolvimento sustentável, cultura, educação do campo e ambiental, agroecologia 
gestão escolar e formação de educadores” (PALHANO, 2013, p. 04), encontra-se 
situado na Universidade Federal da Paraíba- Campus IV- Litoral Norte.

O plano, Educação e habitus nas feiras ecológicas e de economia solidária 
objetivou continuar e aprofundar as pesquisas no âmbito das feiras agroecológicas e de 
economia solidárias no Vale do Mamanguape, juntamente com os sujeitos participantes 
(feirante/produtores e consumidores). As pesquisas objetivaram: a) identificar o 
papel das feiras agroecológicas e economia solidária; b) possibilitar o levantamento 
de dados e informações que dizem respeito ao habitus da alimentação saudável; c) 
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identificar os meios e estratégias utilizadas pelos feirantes para manter a regularidade 
dos empreendimentos; d) viabilizar a contribuição das mídias universitárias que fazem 
parte do Campus IV, como: Informe Já, Chegando e Rádio Web Litoral Norte, para a 
divulgação e circulação das informações coletadas; e) possibilitar o assessoramento 
das feiras agroecológicas e de economia solidária com bases nesses estudos e coletas 
de dados.

METODOLOGIA

Para o entendimento da economia solidária partiu-se para as pesquisas teóricas, 
em que, contou com a participação, socialização, diálogo interdisciplinar e a práxis. 
Para apreender informações do movimento social denominados, empreendimentos 
econômicos e solidários recorremos a Caldart (2000), Gonh (1991), Bogo (1999), Stedile 
(1999), Palhano Silva (2011), pois esses são especialistas na temática e ao longo de seus 
escritos tem demonstrado preocupação em oferecer parâmetros que qualificam esses 
sujeitos de atuação no campo educacional sejam eles: indígenas, economia solidaria, 
sindicais, ecológicos, religiosos (...). Nas bases teóricas de Castells (2000), Pernambuco 
(2008), Paiva (2006), Dagnino (1994) e Scherer-Varren (1993) buscaremos o apoio para 
compreensão dos processos pedagógicos, das novas tecnologias e sua articulação com 
o campo educacional que constrói capital cultural. A articulação entre o microcosmo e 
o macrocosmo dos empreendimentos econômicos e solidários, bem como a articulação 
do capital cultural e social a partir de Bourideu (1999). 

O plano percorreu as seguintes etapas para o seu desenvolvimento:

1º MOMENTO: primeiras informações foram levantadas de forma informal a 
partir da visitação as feiras agroecológicas e de economia solidária, através da observação 
a dinâmica das feiras e através da observação: identificar as estratégias utilizadas 
pelos feirantes na comercialização/venda dos produtos/alimentos, e posteriormente 
partir para o diálogo juntamente com os feirantes/produtores, procurando saber dos 
feirantes/produtores a origem dos alimentos comercializados nas feiras, exemplo: 
a) se o alimento é produzido pelos feirantes; b) o que é feito para que o alimento 
chegue ao comercio com qualidade; c) se eles têm o habitus da alimentação saudável 
através dos alimentos produzidos ou comercializados por eles; d) e como ele ajuda 
na conscientização para o consumidor sobre o consumo consciente. Ao que se refere 
ao consumidor, investigar o que atrai esse consumidor no momento da compra, as 
estratégias utilizadas pelos feirantes que convence o consumidor a comprar.

2° MOMENTO: As informações posteriores serão levantadas através de 
questionário desenvolvido para ser utilizados com os feirantes/produtores e 
consumidores.
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Observação: Instrumentos utilizados para registro: câmera fotográfica (para tirar 
fotos e/ou fazer vídeos da interação entre feirante e consumidores), diário de bordo, 
questionário.

RESULTADOS

Os estudos no Vale do Mamanguape sobre Educação e habitus nas feiras ecológicas 
e de economia solidária, contribuíram para a: a) chamaram a atenção para necessidade 
de novos estudos sobre o habitus nas feiras agroecológicas; b) indicaram ser necessário 
plano de educação em economia solidaria para setores são identificados com essa forma 
produtiva e social da ECOSOL; c) percebeu-se a necessidade de campanhas sobre a 
importância da alimentação orgânica, tendo como referencia o ‘consumo consciente’, 
bem como a divulgação das feiras junto a população, apresentando – nome das feiras, 
locais onde são realizadas, produtos comercializados, dentre outros. Mas, também foi 
ficando evidenciado a necessidade do grupo de professores e estudantes vinculados 
ao GEPeeeS-INCUPOSVAM aprofundarem-se - por diversos meios – da temática da 
economia solidaria. 

A questão dos pontos fixos de comercialização da produção da economia solidaria 
ganhou proporções por todo o Brasil, através das feiras (permanentes ou não), lojas 
e centrais de comercialização, cada um respeitando a cultura e diversidade de cada 
local. Baseado na autogestão, na cooperação, na presença de iniciativas econômicas e 
na solidariedade, é um jeito diferente de produzir, comprar, trocar, vender e consumir 
produtos.

Assim, a economia solidária assume a perspectiva da riqueza produzida no 
trabalho seja partilhada e que promova uma melhor qualidade de vida para todas 
as pessoas. Para viabilizar esse processo, no Brasil foi gerada a Rede Brasileira de 
Comercialização Solidária é uma realização da União Brasileira de Educação e Ensino 
– Instituto Marista de Solidariedade (UBEE/IMS), a Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (SENAES/MTE) em parceria com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária 
(FBES).

Na Paraíba, o número de feiras populares de natureza econômica e solidária 
já ultrapassou três dezenas de pontos fixos que comercializam produtos direto ao 
consumidor gerando ocupação, renda economia, e difundindo conceitos e princípios de 
práticas solidarias e  consumo saudável, indicando a instalação de uma nova economia 
dentro das entranhas do capitalismo.

A economia solidária foi pensada e idealizada embasada na realidade dos 
movimentos trabalhistas, sociais, grupos engajados a igrejas e universidade para 
condição de geração de renda mais favoráveis, em que, possibilitou aos pequenos 
empreendimentos, associações e cooperativas, como também, trabalhadores de 
empresas capitalistas, uma nova forma de desenvolver a economia, de maneira 
diferenciada, tendo como objetivo a autogestão, a cooperação, a dimensão econômica 
e a solidariedade, tornando possível a geração de renda, mesmo competindo com a 
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economia global, entendendo o sujeito como cidadão de direitos que precisam ser 
valorizados como trabalhador, conscientizando-os para transformação sociocultural. 
Fortalecendo a forma diferenciada das ações realizadas e das tomadas de decisões, 
contribuindo no desenvolvimento sustentável, social, territorial, com isso, possibilita 
de forma significativa a erradicação dos sujeitos que vivem na extrema pobreza, pois os 
impulsiona para uma nova perspectiva.

A chegada da UFPB no Vale do Mamanguape transformou a vida dos moradores 
da região, os estudos realizados possibilitaram a construção de novos conhecimentos, 
possibilitando o crescimento do capital cultural. O desenvolvimento dos diversos 
estudos, pesquisas, ações realizados através projetos que estão engajados UFPB- 
Campus IV favoreceu de forma significativa transformação do sujeito da região.

Os estudos da Educação e habitus nas feiras ecológicas e de economia solidária, 
esta em andamento, no momento estamos concluindo as pesquisas teóricas para poder 
iniciar as ações que serão realizadas juntamente com os sujeitos protagonistas das 
feiras agroecológicas e solidárias pertencentes ao Vale do Mamanguape, especialmente 
nas cidades de Rio Tinto e Jacaraú na Paraíba.

CONCLUSÃO

Por fim, concluímos que, através dos estudos e do processo de instalação da 
INCUPOSVAM, fica claro: a) A implementação urgente de plano de formação educativa 
para os produtores que comercializam seus produtos nas feiras agroecológicas; b) 
Ampliação dos estudos sobre o habitus instalado nas feiras; c) Apoio ao desenvolvimento 
estrutural das feiras, especialmente para que comercializem com equipamentos 
e padrão adequado a legislação brasileira; d) O desenvolvimento de campanhas do 
consumo consciente com populares que frequentam as feiras agroecológicas ecológicas. 

Esses quatro aspectos, precisam ser conjugados com o saber popular existente 
na região do Vale do Mamanguape, onde as feiras agroecológicas constituem-se como 
um espaço de comercialização, onde os saberes populares se fazem presentes. Deve-se 
registrar que o GEPeeeS e INCUPOSVAM – UFPB procura reunir as condições objetivas 
para colaborar com o desenvolvimento da temática, pois compreende ser fundamental 
que os sujeitos que produzem as feiras populares compreendam os princípios e 
métodos que fundam a economia solidaria e a a autogestão, educação popular e a troca 
dos saberes populares. Deve-se, por fim lembrar, que esse processo de formação não 
reside e não se sustenta apenas com a perspectiva da ação externa, mas deve acontecer 
em seu interior, oportunizando a estudantes e professores a desenvolverem estudos 
e, consequentemente, conhecimento no campo da economia solidaria, inclusive 
exercitando a troca de saberes, o conhecimento de experiências, fazendo a extensão 
universitária acontecer, materializando práticas exercitando a pesquisa-ação e guiando-
se pelos princípios da economia solidaria gerando contribuições para a mudança social.
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RESUMO

O conhecimento é construído por meio de observação e experimentação, 
ao longo de anos foi sendo repassado por várias gerações. Quando não 
se faz necessário a comprovação científica do mesmo, é definido como 
conhecimento empírico, dele surge o conhecimento tradicional. Este 
conhecimento é específico, de uma região, e de um povo, não se aplica nem 
se assemelha necessariamente em outros locais. O trabalho buscou abordar 
o conceito e os princípios da Agroecologia com os estudantes do Curso 
Técnico em Agropecuária do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros - CAVN, 
localizado no município de Bananeiras - PB, com estudantes do Pós-médio 
2014. Com a finalidade de mesurar o nível de conhecimento e a realidade na 
qual estão inseridos, ocorreu a elaboração e a aplicação de um questionário 
com a turma em questão. Os aprendestes que não entendiam à necessidade 
do conhecimento relacionado à agricultura não convencional, com o 
desenvolver das atividades obteve melhor compreensão. Em decorrência 
de o assunto ser novo para a grande maioria dos aprendentes, houve um 
grande bloqueio com o novo assunto. Conclui-se que o trabalho foi de grande 
valia, já que a maioria dos participantes vem de família de agricultores, 
e conforme o projeto progredia, eles mostraram-se mais receptivos em 
relação às aulas e aos princípios que fundamentam a Agroecologia.

Palavras-chave: Agricultura familiar. Educação. Valorização do saber.

INTRODUÇÃO

Com a descoberta da agricultura foi possível influenciar na disponibilidade dos 
alimentos. Os avanços tecnológicos na área eram muito lentos, até mesmo de técnicas 
muito simples, é o que afirma o Professor Bueno do Instituto Federal Goiano, já que 
eram criadas e aperfeiçoadas por observação da natureza e experimentação ao longo 
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de anos. Com o tempo houve a construção do conhecimento, sendo repassado ao longo 
de gerações.

Este conhecimento é definido como empírico, que forma o conhecimento 
tradicional. Esse conhecimento é um conjunto acumulativo de saberes e crenças 
transmitidas culturalmente através de gerações sobre a relação dos seres vivos (incluindo 
os humanos) entre si e com seu meio-ambiente (GADGIL, BERKES E FOLKE, 1993). É 
de extrema importância, pois é construído ao longo de anos carregando traços culturais 
e locais. 

O conhecimento tradicional é específico, de uma região, e de um povo, não se aplica 
nem se assemelha necessariamente em outros locais, nem a outros povos mesmo que 
abordem o mesmo assunto e ocorram na mesma época. Já que há variação enquanto: 
clima, relevo, vegetações, animais além das habilidades particulares. Nesta época o 
saber era mais importante do que a certificação do conhecimento. E por isso muito 
destes saberes não estão em livros nem são ensinados em escolas e Universidades. 

Ao logo dos séculos os avanços tecnológicos foram ficando cada vez mais rápidos, 
modificando a forma de agricultura e a forma de construção do conhecimento. Nos 
últimos 30 anos, a agricultura brasileira passou por profundas transformações. Durante 
a ditadura militar muito se discutia de que maneira o país conseguiria aumentar sua 
produtividade agrícola. Duas visões distintas predominavam: a que defendia o aumento 
da produtividade por meio da reforma agrária, e a que defendia ser necessária a adoção 
dos pacotes tecnológicos pelos agricultores, sem tocar na questão fundiária (FEAB, 
2010).

Pacotes tecnológicos traziam um conhecimento sistematizado e técnico, igual 
para qualquer região do mundo como uma receita. Isso levou à gradativa perda do 
conhecimento holístico do homem. Desvalorizou o conhecimento empírico, já que a 
nova tecnologia não precisava deste. Tornado-a desnecessária e pouco interessante.

Em alguns países, como o Brasil, onde a Revolução Verde não foi acompanhada 
de reforma agrária, resultou em graves consequências, tanto de ordem econômica, 
como, principalmente, sociais (BRUM, 1987). Já que o agricultor fica dependente dos 
pacotes tecnológicos como: agrotóxicos e outros insumos químicos industrializados, 
grandes máquinas, e sementes modificadas. Dependendo de créditos bancários para 
financiar máquinas e a reposição contínua de insumos e sementes.

Empresas foram encarregadas de criar e divulgar conhecimentos de interesse 
particular de uma forma crítica, a Revolução Verde proporcionou ganhos consideráveis 
para a produção agrícola. Por outro lado, é inegável que esses ganhos foram associados 
a alguma degradação ambiental e que os lucros extraordinários gerados pelos ganhos 
de produtividade da terra, da mão de obra e do capital não foram apropriados pelos 
produtores rurais. (EMBRAPA, 2010).

Alguns agricultores encontrando-se endividados, com créditos bancários 
estourados e com dificuldade de manter-se no campo, tentam retornar ao sistema 
antigo, mas não obtiveram sucesso, já que o solo estava empobrecido e intoxicado pelos 
agrotóxicos, além de não possuírem mais as sementes crioulas que eram adaptadas à 
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região. Sendo forçado a continuar de acordo com o modelo de desenvolvimento que se 
impôs no país, a partir da “solução” política impetrada pelas elites com o golpe militar 
de 1964 (PETRINA, 1993).

As sementes crioulas têm mostrado que, talvez pela adaptação ao meio, produzem 
mais do que as oficiais ou comerciais. Não que estas não sejam boas. Mas exigem custos 
adicionais, como adubação, irrigação, defensivos, que terminam só dando lucratividade 
se plantadas em larga escala. Já as nativas chegam livres de agrotóxicos e não precisam 
de despesas com esses cuidados adicionais (AS-PTA, 2014).

No Nordeste, onde mais de 1,5 milhão de famílias do semiárido vive da agricultura 
familiar, a rejeição à oferta de sementes híbridas padronizadas, que são misturadas 
geneticamente e precisam de agrotóxicos, já é percebida. Embora sejam distribuídas 
de graça aos agricultores do Agreste e do Sertão, muitos acreditam que elas colocam em 
risco o patrimônio genético da região, pois apenas uma variedade é entregue, ignorando 
o regime diferenciado de chuvas da região e a diversidade de solos. Nos últimos tempos, 
os agricultores encontraram em uma variedade local a alternativa para uma safra mais 
sustentável. Trata-se da semente crioula, ou “da paixão”, adequada ao semiárido e que 
vem sendo trabalhada e guardada desde gerações passadas. (LINS, 2014).  

Hoje empresas como EMBRAPA, EMBRATER e EMATER que ajudaram na 
implantação do pacote tecnológico, já fomentam pesquisas à Agroecologia, buscando 
formas de agriculturas menos nocivas e mais sustentáveis. Houve abertura de 
programas governamentais e de créditos para agricultores que optem pela transição e 
produção Agroecológica. 

A Agroecologia tem como objetivo valorizar o agricultor, tanto como pessoa, 
quanto parte de fundamental importância para produção de alimentos para segurança 
e soberania alimentar. Busca comprovar conhecimentos empíricos, para que o saber 
do agricultor tenha fundamentação e devido reconhecimento no meio acadêmico 
científico. O solo é visto como um organismo vivo, e por isso busca formas para trazer a 
vida macro e micro biológica tirada pelo uso de agroquímicos. Almeja a independência 
do agricultor, criando técnicas alternativas para substituição de insumos, e dos 
agrotóxicos.

Na Paraíba projetos estão em andamento e várias famílias já fizeram a transição. 
Boa parte dos agricultores que têm interesse na mudança, passaram pela implantação 
da revolução verde, já seus filhos e netos que cresceram visualizando o modelo 
tradicional de agricultura possuem um maior bloqueio com esta forma de agricultura 
alternativa e ao saberes tradicionais. Por acreditar que a agricultura dependente se 
insumos externos é a maneira viável de agricultura para alimentação e principalmente 
de boa renda.

 Sendo assim, o trabalho buscou trabalhar o conceito e os princípios da 
Agroecologia com os estudantes do Curso técnico em Agropecuária no Colégio Agrícola 
Vidal de Negreiros (CAVN). Contribuindo para a qualificação e desenvolvimento 
do censo crítico dos estudantes do curso técnico em Agropecuária, para fornecer 
fundamentos conceituais que facilite a compreensão das problemáticas da agricultura.
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DESENVOLVIMENTO

Este projeto foi desenvolvido no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros - CAVN, 
localizado no município de Bananeiras - PB, com a Turma M (pós-médio 2014) do 
curso técnico em agropecuária. Foram lecionadas aulas semanais com duração média 
de 40 minutos. O projeto proporcionou cinco encontros semanais vespertinos, com 
início no dia 03 de julho de 2014. A turma composta por 24 estudantes, com faixa 
etária entre 15 e 17 anos.

Com a finalidade de mensurar o nível de conhecimento e a realidade na qual 
estão inseridos, foi elaborado um questionário de acordo com o livro de metodologia 
científica de (RAMPAZZO, 2005). A lista de questões abordou à agricultura e foi 
composta por: Quatro questões abertas abordando à Agroecologia e sua expectativa 
do projeto; Três mistas abordando seu contato com agricultura e com insumos; 
Quatro questões fechadas remetendo a mitos comuns entre a Agroecologia e o modo 
convencional: como qual possui maior produção ou qual utiliza mais tecnologias.

O questionário foi aplicado no primeiro dia de aula, as questões foram repassadas 
de forma oral e cada aluno respondeu em seu caderno às perguntas individualmente. 
Foi explicado antes do teste, que não era necessário copiar as perguntas, e se não 
soubesse responder optassem em escrever “não sei”, ao invés de deixar sem resposta. 
A grande maioria participou. Não era obrigada a participação nem a identificação. O 
teste durou em média 25 a 30 minutos, após o término as folhas foram recolhidas para 
que não houvesse possibilidade de alterar respostas.

Também foram utilizados recursos de multimídia, tai como: datashow e 
computador para uma abordagem visual. Slides foram usados para dinamizar os 
assuntos. Foi exposto vídeo com tema de relevante importância pra o entendimento 
da Agroecologia: Três Mitos que você sempre ouviu sobre a Agroecologia, com uma 
abordagem sobre a produção de alimentos, utilização de tecnologias e preço dos 
produtos orgânicos entre outras informações.

Os aprendestes não entendiam à necessidade, de tal conhecimento, pois não 
tinham noção do real problema que a agricultura está vivenciando. Para estimular 
o aprendizado modificamos as aulas para primeiro despertar o interesse, mostrar a 
necessidade de uma alternativa para este modelo de agricultura atual, que já provou 
ser insustentável. 

Na primeira aula, foi aplicado um questionário para entender o que eles 
acreditavam que era Agroecologia, e entender o meio onde estavam inseridos. O 
próximo passo foram aulas teóricas, dinâmicas e participativas: falamos de revolução 
verde, biodiversidade, solo, e depois destas aulas abrimos a conversações. Dúvidas 
surgiram: Como produzir sem inseticidas? Como ter uma boa produção sem as 
sementes modificadas? Como acontece a transição Agroecológica?

Ao mesmo tempo os alunos percebiam que mesmo que os pais ou avós não 
fossem enquadrados ao sistema Agroecológico utilizavam técnicas pertencentes a ela, 
se identificando e criando o desejo de aprendizado. A presença de um estudante na 
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turma que realmente acreditava na Agroecologia como uma opção viável, ajudou muito 
no processo.

Porém a realidade dele era diferente dos demais da turma. O diferencial deste 
aprendente, é que seu pai pratica realmente a Agroecologia, participando da feira 
Agroecológica em Solânea – PB. Ele ajudou a explicar e exemplificar à turma como é 
possível uma boa produção sem utilização de químicos, com base no que ele aprendeu 
com o pai, que já possui conhecimento amplo, sobre biofertilizantes, compostos, e 
controle biológico. Com isso, julga-se que o contexto no qual os demais alunos estão 
inseridos não lhe despertava interesse no assunto. Já que a maioria vem de família de 
agricultores que ainda possuem crenças difundidas durante a Revolução Verde e não 
tem conhecimento sobre a ciência de Agroecologia.

 Tendo como base as informações obtidas pelo questionário aplicado à Turma do 
Pós-Médio (CAVN) M, na Figura 01, podemos observar que em relação ao modelo de 
agricultura mais produtiva, a escolha dos aprendentes foi pela agricultura convencional 
com 81% das respostas, seguido por 9% que assinalou não sei, e empatados em 5% 
ficaram os dois tipos de agriculturas e a agricultura não convencional. 

 

Figura 01 - Qual modelo de agricultura é mais produtiva?

Segundo dados do IBGE 2006, 34,0% do arroz, 38,0% do café e 70,0% da 
produção de feijão tem participação da agricultura familiar. Possuindo grande 
importância também na produção animal já que 58,0% do leite 59,0% do plantel de 
suínos, 50,0% do plantel de aves e 30,0% dos bovinos são também produzidos por 
agricultores familiares. Provando a alta produtividade de sistemas não convencionais.

A Figura 02, referente ao modelo que mais alimenta a população, deixa bastante 
clara a ausência de conhecimento do que é produzido em sistemas convencionais, 
5% dos entrevistados optaram pela resposta não sei, os demais 95% optaram pelo 
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sistema convencional de agricultura. Nenhum dos estudantes escolheu o sistema não 
convencional como resposta. 

Figura 02 - Qual modelo de agricultura que mais alimenta a população

Segundo o artigo Alimentos mais consumidos no Brasil: Inquérito Nacional de 
Alimentação (2008-2009). Os alimentos mais frequentemente referidos pela população 
brasileira foram arroz 84,0%, café 79,0% e feijão 72,8%, culturas que são produzidas 
em ambos os sistemas de agricultura. Porém quando comparados alguns alimentos 
como feijão percebemos o destaque da agricultura familiar.

Na Figura 03, nota-se que 48% dos estudantes escolheram a sistema convencional 
como o modelo que utiliza de tecnologias, 38% marcaram como resposta os dois tipos 
de agricultura e 14% optaram pelo sistema tradicional.  Houve diferença de apenas 10% 
entre a escolha da resposta do sistema convencional os que responderam os dois. Foi à 
pergunta que teve respostas mais próximas. Como pode ser evidenciado nas Figuras 01 
e 02, onde a escolha do convencional na resposta foi superior a 80%.

Figura 03 - Qual modelo de agricultura utiliza de tecnologias?
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A tecnologia conhecida pelos aprendentes em geral são apenas as máquinas e 
insumos difundidos pelo pacote verde, que não são adaptadas as diferentes realidades 
encontradas no campo, diferindo das tecnologias sociais. O pacote tecnológico oferecido 
permanece sem modificações, mesmo que mude região, clima, relevo ou país. Alem de 
não levar em conta o conhecimento dos agricultores e suas limitações. 

A Agroecologia pressupõe o uso de tecnologias heterogêneas, com adequação 
às características locais e à cultura das populações e comunidades rurais que vivem 
numa dada região ou ecossistema e que irão manejá-las. Por isso se diz que para um 
agroecólogo não tem cabida o pacote tecnológico. (CAPORAL, 2012) 

Quando foi perguntado sobre o conhecimento da semente crioula ou semente da 
paixão como são geralmente conhecidas no estado Paraíba, o resultado foi inesperado, 
apenas dois alunos souberam responder a questão, correspondendo a 10% como pode 
ser conferido na Figura 04. 90% dos alunos responderam não sei, dentre as perguntas 
discutidas esta foi a única que foi aberta.

Figura 04 - O que são sementes da paixão ou sementes crioulas?

As sementes são o insumo primário à produção agrícola e o acesso a variedades 
adaptadas às diferentes realidades da agricultura familiar constitui condição 
fundamental para a garantia dos modos de vida de milhões de famílias agricultoras. 
(CUNHA, 2013). Ser um guardião de sementes da paixão minimiza a dependência do 
agricultor com a compra da semente, já que ela pode ser replantada.

As famílias agricultoras tradicionais comumente reproduzem, selecionam e 
armazenam sementes de diferentes cultivos e, frequentemente, de distintas variedades 
para cada um desses cultivos. Essas sementes são adaptadas ao solo, ao clima e às 
práticas de manejo das famílias, que por sua vez conhecem suas características 
agronômicas e de uso. (CUNHA, 2013)

E por ser mais adaptada, quando bem manejada é mais resistente a intempéries. 
Aqui na Paraíba a época de estiagem é prolongada, o que potencializa a importância 
da utilização destas sementes, já que elas provém de uma linhagem genética que 
sobreviveu a estas estiagens.
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CONCLUSÃO

Conclui-se que o trabalho foi de grande valia, pois proporcionou a possibilidade 
de ampliar o conhecimento dos aprendentes do CAVN em relação ao conceito e aos 
princípios que fundamentam a Agroecologia;

Ao abordar assuntos acrescentados para uma base melhor e compreensão, 
os alunos começaram a ganhar mais interesse e questionar mais durante as aulas, 
dinamizando o processo de aprendizado.

Discussões dos problemas gerados pela agricultura convencional, tanto para o 
homem quanto para o meio ambiente, contextualizando aspectos que envolviam as 
realidades sociais e culturais dos alunos. Abriu o campo de percepção os fazendo 
observar mais das técnicas aplicadas pelos seus familiares e trazendo experiências e 
informações à sala de aula.

Com as atividades em sala de aula, e discussões sobre temas que envolviam a 
Agroecologia e a Agricultura convencional, os estudantes começaram a acreditar que 
o sistema não convencional também era uma alternativa viável, e os mais radicais 
perceberam que mesmo escolhendo o modo convencional não conseguiam justificar 
sua escolha, respondendo “é assim porque me pai faz”.
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RESUMO

O surgimento da agroecologia para uma nova forma de agricultura gera 
a necessidade de se trabalhar a conscientização do sujeito. Este trabalho 
tem o objetivo de aplicar o método Freriano e da pedagogia libertadora 
como alternativa para conscientização do sujeito em quanto ser mais. 
Unindo o entendimento dos conceitos agroecológicos e suas práticas, 
partindo da realidade do estudante e prezando o diálogo. Dessa forma, 
temos resultados no processo de conscientização com base na preservação 
do meio ambiente em busca da sustentabilidade. Bem como a geração da 
multidisciplinariedade do sujeito como ator social e mais humanizado. 

Palavras-chave: Pedagogia. Educação libertadora. Paulo Freire.

INTRODUÇÃO 

A necessidade de acúmulo de bens e da propriedade privada vem desumanizando 
gradativamente a sociedade. Hoje não pensamos no impacto que causamos com o 
consumismo desnecessário e o quanto gastamos de energia para produzir um produto 
banal ou sem necessidade. A educação libertadora surge para possibilitar e facilitar o 
indivíduo a entender qual o papel que ele quer ser livremente na sociedade, com base na 
harmonia e na sua capacidade. Importante neste momento a conscientização a partir da 
realidade de cada sujeito/ator. Entendendo o seu mundo, o educador pode encaminhar 
com mais facilidade e sem intervir nas decisões deixando para o sujeito decidir qual a 
melhor opção diante de um problema. Esta proposta de Práxis trabalha o conteúdo para 
o sujeito pelo sujeito, onde conta com a participação no processo de criação e estudo 
da teoria, ligados intimamente com a prática. Acreditando que o trabalho em coletivo 
tem a função de humanizador, assim tornando o sujeito independente e livre para se 

151 Estudante de Graduação do Curso de Bacharelado em Agroecologia da Universidade Federal da 
Paraíba (CCHSA), Campus III, Bananeiras-PB, pesquisador do projeto Probex 2014.

152 Estudante de Graduação do curso de Bacharelado em Agroecologia da Universidade Federal da 
Paraíba (CCHSA), Campus III, Bananeiras-PB, pesquisadora bolsista do projeto Probex 2014.

153 Educador do Departamento de Agricultura da UFPB/CCHSA, Campus III, Bananeiras-PB, 
Colaborador do projeto Probex 2014.

154 Educadora do Departamento de Agricultura da UFPB/CCHSA, Campus III, Bananeiras-PB, 
Coordenadora do projeto Probex 2014.
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amar e reproduzir o amor por todos os seres. Segundo Paulo Freire (1987), ninguém 
educa ninguém, ninguém educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 
mediatizados pelo mundo.

 Quando nascemos aprendemos os primeiros passos em casa com nossos pais 
e familiares. Quando entramos na escola, onde passamos a maior parte de nossas 
vidas, nossas referências se tornam os professores. Ao longo da história a educação foi 
moldando-se para formar uma grande massa de trabalhadores prontos para entrar no 
mercado e concorrer a uma disputada vaga, devido nossas qualificações profissionais. 
Acreditando que a escola é o mapa para nossa vida, como descobridores e construtores 
da realidade, esquecemos que o território é muito mais amplo e extenso. 

 Parafraseando Freire a “educação não se resume ou se reduz apenas em um ato 
pedagógico, mas sim como formação do ser político na sociedade”. Por tanto deve-se 
conduzir o estudante a ser um “ser mais”, retomando a humanização entre os seres 
e reconhecendo o sujeito como ator da sua realidade. O auto reconhecimento e re-
identificação são necessários quando falamos de liberdade na educação. Pois somente 
se identificando como sujeito que vamos conhecer, e somente nos reconhecendo como 
sujeitos, a construção do conhecimento se dá de fato. É importante a “dialogicidade” 
(Paulo Freire, 2002, pág. 89) no processo de reconhecimento para nos identificarmos 
no “outro”. Construímos nossa própria realidade a partir de nossas experiências ao 
longo da vida, mas é quando trocamos essas experiências com o nosso próximo que 
construímos a realidade coletivamente.

 Educação popular, método antigo conhecido como “educação libertadora”, 
afirmada por autores como M.M. Pistrak e Maria de Montessouri, que diz: 

“Quando falamos da ‘liberdade’ da criança pequena, não nos referimos 
aos atos externos desordenados que as crianças abandonadas a si 
mesmas, realizariam como evasão de uma atividade qualquer, mas 
damos a esta palavra ‘liberdade’ um sentido profundo: trata-se de 
‘libertar’ a criança de obstáculos que impedem o desenvolvimento 
normal de sua vida”. Montessori (1965, pág. 57).

Ao longo da história a pedagogia libertadora segue trabalhando paralelamente ao 
método herdado dos tempos da antiga Prússia, caracterizada pelo seu teor disciplinar 
rígido e semelhante ao de prisões e quartéis no século XVIII, chamada de “Educação 
obrigatória” que se define como: 

“A educação obrigatória caracteriza-se pela obrigatoriedade 
de frequentar uma instituição previamente habilitada para tal 
competência, sendo o excesso de falta punível ao aluno e aos pais 
negligentes. Decorrente da obrigação de frequentar a escola do Estado, 
ou aprovada por ele, diversas outras leis são criadas visando controlar 
a educação. Os profissionais responsáveis pela educação devem estar 
previamente habilitados através de certificado aprovado pelo Estado. 
Os períodos diário, semanal e anual são determinados pelo governo 
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para as instituições de ensino. As grades curriculares devem estar 
de acordo com as grades definidas pelo governo.” (CELETI, pág. 30, 
2012.).

Também assim passando a educação de casa para a responsabilidade de 
educadores, estes têm a função na teoria de encaminhar o jovem para a vida e facilitar 
no entendimento em torno das descobertas do mundo.

Sabendo que a pedagogia da educação obrigatória tem como fundamentação 
a concepção “bancária”: “Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação 
dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber” (Paulo Freire, 2002, pág. 67). 
Seus princípios são: sistema econômico, instrumentalização, reprodução, conteúdo 
específicos para a produção industrial, reducionista e determinista. É fundada nas 
bases da hierarquia e poder vertical, o estudante que é chamado de “aluno”155, passa 
a ver e entender o mundo através da visão e das experiências do professor, que por 
ter passado pelo mesmo processo de educação, reproduz passando o conteúdo de 
forma estruturada e sem a liberdade da pergunta. Esta é a concepção “bancária” onde 
o professor entra como autoridade escolar e detentor do conhecimento, novamente 
semelhante a os quartéis e prisões antigas com o “carcereiro” no papel de professor. Já 
na concepção da educação popular (educação libertadora) o educador constrói com suas 
experiências e com as do educando a realidade coletiva facilitando no entendimento e 
na formulação dos conceitos.

Com este trabalho temos como objetivo comparar o nível de absorção do conteúdo 
apresentado em sala e em aulas práticas aplicando o método Freriano e contribuindo 
para a independência do sujeito. Visando o sujeito e a partir da sua realidade, construir 
os conceitos e princípios da preservação e produção de alimentos com Agroecologia. As 
experiências do educando mediatizados pelo educador, aumenta o nível de consciência 
do grupo, tendo melhor desempenho intelectual e social. Com base no método 
desenvolvido por Paulo Freire e com o auxilio da pedagogia libertadora, temos como 
princípio tornar o estudante um “ser mais”, assim dando as condições de o ator escolher 
qual a melhor alternativa na resolução de um problema, levando o aprendizado a sua 
vida cotidiana e melhorando o seu desempenho autodisciplinar. Com base nas práticas 
Agroecológicas e o contato do homem com a natureza.

Dialogar os conceitos e princípios da Agroecologia com os estudantes do Curso 
Técnico em Agropecuária no Colégio Agrícola Vidal de Negreiro, para mostrar que a 
conscientização e a humanização devem ser retomadas no ensino. Tecendo a teia entre 

155 A palavra “aluno” sempre foi carregada por alguns estudiosos e pensadores no fato de 
significar na etimologia da palavra “ser com ausência de luz”. Nada foi comprovado até os 
dias de hoje, mas acreditando que historicamente o significado do signo tenha se modificado 
servindo como uma forma de limitar o conhecimento individual do estudante e restringindo 
suas fronteiras para o conhecimento real, servindo assim ao sistema desumanizando e 
gerando o sentimento de que o estudante está limitado à luz do professor.
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ação e reflexão, a partir dos estudantes formados a exercerem seu papel como “ser 
político” na sociedade a sua escolha, tendo assim o pensamento livre e consciente.

DESENVOLVIMENTO

Com base no “método pedagógico” do Coletivo Político Pedagógico (CPP) 
do Instituto de Educação Josué de Castro (IEJC)156, estudos na área de “educação 
libertadora’ e na pedagogia Freriana, adaptados para o Probex 2014 Conceitos e 
princípios da agroecologia aos estudantes do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros 
Bananeiras-PB, apresentamos os métodos aplicados. Como diz Valter Silva: 

[...]A cultura camponesa é baseada nas relações cotidianas com a 
natureza, na espiritualidade, no conhecimento empírico amplo, 
na oralidade e na prática, na família e comunidade, em relações de 
cooperação diversificadas, na mística, na poética e nas danças (...). 
(2014, pág 26) 

A proposta é apresentar uma nova forma de ensino onde educandos-educadores 
e educadores-educandos constroem coletivamente o conhecimento. Com um novo 
paradigma social, onde os ideais são baseados na cooperatividade, sugerimos uma 
transformação. Este método não segue os padrões que esperam os idealistas do 
capitalismo e da estrutura tradicional de educação, que tem como objetivo formar o 
cidadão visando na produtividade e no papel que ele irá ocupar na sociedade industrial 
e como consumidor. Além de servir como desumanizadores da identidade do sujeito. 
A competitividade que vemos hoje no mercado de trabalho se torna alienadora da 
capacidade de cada ator.

As aulas foram apresentadas para a Turma M (Pós-Médio 2014) do Colégio 
Agrícola Vidal de Negreiro, no período de junho a outubro, com duração de 50 
minutos, uma vez por semana. Foram realizadas quatro aulas teóricas com a turma e 

156 Sobre o método pode-se consultar o sítio online do instituto para melhor entender os seus 
fundamentos: “O Instituto é uma Escola do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra – MST, com vários cursos e seus educandos são por ele selecionados. Também está 
aberta a educandos de organizações aliadas e a articulação Via Campesina. O método 
pedagógico do Instituto não é fechado, dogmatizado por o acharmos absolutamente correto 
ou pronto, pois está em continua gestação através do questionamento e da contribuição 
dos educadores e educandos que dele participam. O que o determina [o processo 
educativo] são os sujeitos envolvidos e o objetivo desta escola: “a formação política do 
cidadão para a construção do socialismo”. Apostamos na “construção de uma sociedade 
socialista através de uma ciência dialética (com objetivos práticos / um objetivo político 
determinado) chamada pedagogia, construída como parte integrante de um coletivo de 
produção social”. Espero que este texto seja mais do que um emaranhado de termos 
técnicos destinados apenas a iniciados. O risco é, pela abstração, o método ser visto 
como uma “máquina” dissociada do processo educativo em andamento que é composto 
de pessoas, de vida, que é muito mais do que um monte de células organizadas, morrendo 
e se reproduzindo.”.
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uma atividade prática no Setor de Agricultura (CCHSA/UFPB), Campus III, para 24 
estudantes entre 15 e 17 anos (Figura1).

Figura 1. Aulas teóricas ministradas no Laboratório de Solos (CCHSA/UFPB).

Durante o processo foi priorizado o estudo da teoria para chegar à prática, sempre 
em construção coletiva e na relação educador/educando priorizando o ponto de vista do 
educando. Foi utilizado, nas aulas em sala, apresentação de slides para entendimento da 
parte teórica do assunto proposto. Após entendido a teoria, partimos para uma rodada 
de debates onde a participação de cada estudante foi fundamental para a construção 
do conceito comum. Com dinâmicas do Teatro do Oprimido e instrumentalizado pela 
Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, as dinâmicas são importantes para despertar 
o sujeito do estado de conforto, este estado que muitas vezes limita o pensamento livre 
causando alienação aos indivíduos.

No primeiro contato com a turma foi solicitado que respondessem a uma pergunta: 
“O que é Agroecologia pra você?” Para testar o que eles entendiam sobre Agroecologia 
de um modo amplo. No término do conteúdo foi proposto um questionário para 
analisar quanto foi absorvido pela turma e a cada fim de aula foi solicitado à turma, 
entregar uma avaliação dos encontros para servir como guia do educador, facilitando o 
processo de conhecimento da realidade do sujeito.

Para passar o conteúdo teórico com mais clareza, inicia-se com uma conversa 
breve sobre Agroecologia de maneira mais ampla e sem muitos detalhes para não gerar 
um acumulo de informações tornando mais complicado o entendimento do assunto. 
É importante para a produção do conhecimento coletivo uma análise conjuntural 
do assunto conforme a perspectiva da realidade do educando, que só podemos obter 
com a prática da “dialogicidade” (FREIRE, 1987). Através das falas significativas e da 
participação de cada um, o educador-educando pode polemizar e conduzir a conversa 
de forma que lhe fique claro em que realidade está atuando, a conversa foi conduzida 
naturalmente sendo cuidadosamente guiada pelos atores participantes, os educandos-
educadores e os educadores-educandos. Acreditando na ideia de Carlos Brandão 
quando diz: 
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“Um exemplo bem próximo é quando através de experiências 
inovadoras de cultura popular, constituímos este “popular” não 
apenas como o “objeto de nossos estudos”, mas como o ‘sujeito do 
destino de nossos (e deles) estudos e ações’” (BRANDÃO, 2008).

Foi dialogado com a turma um pouco da história da agricultura até os dias atuais, 
entendendo como os processos das revoluções agrícolas e as revoluções verdes se 
desenrolaram no Brasil e no mundo. Comparamos os métodos usados antigamente 
(ancestrais) e o método convencional, isso facilita para o entendimento da busca pela 
soberania alimentar e liberdade do camponês oprimido por um sistema explorador. 
Tendo em vista que a exploração da terra e o uso indevido da mesma são as causas das 
opressões no campo. Unindo as práticas desenvolvidas e mantidas por longo dos anos 
de resistência e lutas das ligas camponesas e movimentos populares, movimentos estes 
importantes no processo político do direito a terra e soberania do povo. 

Após entendido a realidade que estamos vivendo, podemos entrar nos objetivos que 
Agroecologia pretende alcançar e quais os caminhos que temos enquanto profissionais 
e como estudantes/militantes, divulgando a nova forma de agricultura, que preza pela 
conservação da natureza, suas fontes de energia naturais e pelo humanismo. Ampliando 
a percepção para o valor que a natureza tem na busca do nosso entendimento do “ser 
e estar”. Considerando a terra como um “ser vivo” e provedor da riqueza mineral e de 
substâncias essenciais para um alimento saudável. Trabalhando a conscientização da 
coperatividade através das próprias ideias construídas em coletivos, como diz Brandão: 

“Um legado foi o trazer a consciência para o conhecimento. Não 
aprendemos para conhecer coisas e saber sobre coisas (dados, 
fatos, acontecimentos, etc.), mas para nos conhecer e compreender 
conhecendo e compreendendo aquilo que integramos em nossas 
esferas interiores de emoção e de racionalidade através de uma 
aprendizagem.” (BRANDÃO, 2008).

Contextualizando um pouco sobre como funciona economia mundial expandimos 
o diálogo para a os sistemas econômicos do capitalismo e da agricultura familiar, vendo 
quais as relações que cada um assume na sociedade e comparando quem ganha com o 
acumulo do capital e controle dos meios de produção, e os benefícios com agricultura 
familiar e solidária. 

Para a aula prática, foi proposto a construção de uma “espiral de ervas” (Figura 
2), no dia 14 de outubro de 2014, com fundamentos e princípios da “Permacultura”, 
segundo Mollison,

“Permacultura é o planejamento e a manutenção conscientes de 
ecossistemas agriculturalmente produtivos, que tenham diversidade, 
estabilidade e resistência dos ecossistemas naturais. É a interação 
harmoniosa das pessoas e a paisagem, provendo alimento, energia, 
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abrigo e outras necessidades, materiais ou não, de forma sustentável.” 
(MOLLISON, 1998, pág. 5).

Figura 2: Atividade prática no Setor de Agricultura, CCHSA/UFPB (A). Turma M (Pós-Médio) do Curso Técnico 
em Agropecuária (CAVN).

Para a construção física da estrutura escolhemos usar restos e entulhos de 
construções (Figura 3), com o objetivo de reciclar o material, que não tinha destino, 
usando o barro para fazer a liga entre os retalhos de pedras. Aplicando com os estudantes 
a ideia da coperatividade e pró-atividade de cada um com o coletivo dividiu-se a turma 
em três equipes de trabalho: Estrutura, composto e barro. A equipe da estrutura tinha 
o objetivo de fazer as marcações e organizar as pedras para formar a espiral; a equipe 
do composto preparou na proporção de duas medidas de areia e uma de terra para a 
camada mais profunda e a medida de duas de terra e uma de esterco para a camada 
mais superficial; a equipe do barro ficou responsável por tirar o barro e preparar e 
“barreada”, misturando o barro vermelho com água até ficar uma argila de liga. 

Figura 3: Atividade prática no Coléio Agricola Vidal de Negreiro 
Carlos Brandão nos fala aqui:

 “O limite do conhecimento humano é ilimitado. As possibilidades de 
fazer ciência não estão – bem o sabemos agora – no se chegar a verdades 
absolutas, definitivas e não transformáveis, mas no se abrir campo 
a novas perguntas. Seus propósitos devem ser os de compreender 
melhor as integrações da realidade de modo a poder formular mais a 
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fundo e de maneira mais interativa e complexa (Edgar Morin) os seus 
próprios problemas.” (BRANDÃO, 2008).

Por esse motivo todos os assuntos tratados em aulas foram moldados pelos 
estudantes e o facilitador, transformando o cenário para educador-educando e 
educando-educador. Os atores assim estão na mesma cena, atuando e dialogando entre 
eles e com o mundo. Diálogos e relatos de experiências conduziam a interação com 
todos. Partindo assim do estudante o interesse de forma compreensiva a sua realidade, 
analisando suas questões e partindo do conhecimento da base a sua organização e 
formação conforme suas demandas e seu tempo. Com base nos estudos de Paulo Freire 
quando fala da tríade da construção do conhecimento: o Diálogo, a Conscientização e a 
Amorosidade, formam a base para a construção de um conhecer livre sem desigualdades 
e com o coletivo trabalhando em prol de uma vida digna. 

Segundo Freire, nos fala aqui sobre “amorosidade”:

“O ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A causa da 
libertação. Mas este compromisso, porque amoroso, é dialógico [...]. 
como ato de valentia, não pode ser piegas, como ato de liberdade não 
pode ser pretexto de manipulação, senão gerador de outros atos de 
liberdade. A não ser assim, não é amor. Somente com a supressão 
da situação opressora é possível restaurar o amor que nela estava 
proibido. Se não amo os homens/mulheres, não me é possível o 
diálogo.”(FREIRE, 1987, pág.80)

“Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência 
vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o inacabamento 
se tornou consciente.” (FREIRE, 1987). Iniciando as discussões sobre o objetivo 
do trabalho desenvolvido com a indagação de que somos seres inconclusos, para 
pensarmos em torno de qual o nosso verdadeiro papel neste plano de vida. Isto nos 
remete a pensar sobre como será o caminho para essa conclusão do ser. Tendo por 
base o fato de que nos reconhecemos e construímos nossa realidade a partir do diálogo 
e das experiências, sejam elas com nossas famílias ou com nossos amigos, somos seres 
com vontade de transformação. Criatividade e liberdade são fundamentais para um 
entendimento mais amplo do que é a realidade e como nos posicionamos enquanto 
ator social em determinada comunidade.

Na Figura 4 podemos analisar o questionário sugerido antes de o conteúdo ser 
apresentado, quando a pergunta foi: 
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Figura 4: O que é agroecologia para você?

 O que é agroecologia para você? Onde 41% da turma acredita que a agroecologia 
por si trata de assuntos referentes ao “meio ambiente”, evideniando que existe uma 
consciência, mas ainda com deficiência. A falta de acesso facilitado tanto na busca 
como na linguagem, dificulta o jovem a desconstruir os conceitos hoje formulados na 
sociedade sobre consumo desenfreado e poluição, que são os maiores responsáveis 
pela degradação do meio ambiente. Vemos aqui a importância da humanização social 
para a conscientização sobre a importância da ecologia e preservação dos recursos 
naturais, tanto urbana quanto no meio rural. Devemos considerar que o assunto ainda 
não tinha se desenvolvido, esta pergunta foi unicamente com base nos conhecimentos 
já acumulados por cada sujeito/ator. Segundo Altiere: 

“Na agroecologia, a preservação e ampliação da biodiversidade dos 
agroecossistemas é o primeiro princípio utilizado para produzir 
auto-regulação e sustentabilidade (Altieri, Anderson e Merrick, 
1987). Quando a biodiversidade é restituída aos agroecossistemas, 
numerosas e complexas interações passam a estabelecer-se entre 
o solo, as plantas e os animais. O aproveitamento de interações e 
sinergismos complementares pode resultar em efeitos benéficos” 
(ALTIERE, Miguel. 2004, pág. 24).

 Aqui percebemos a importância de trabalhar assuntos voltados a preservação 
do meio ambiente e a necessidade do aumento e ampliação da biodiversidade local, de 
suma importância para o desenvolvimento da agroecologia e da relação harmoniosa 
homem/natureza. Podemos observar também que 27% dos estudantes pensam em: 
Sustentabilidade e meio ambiente; assim podemos concluir que é um assunto que 
permeia os ciclos sociais de jovens envolvidos com alguma prática agrícola.

 No término do conteúdo teórico foi submetido à turma um questionário para 
analisar o quanto absorveram do conteúdo proposto. A primeira pergunta: “Em sua 
opinião, qual a principal matéria prima do agricultor?” Dentre as diversas respostas, 
observa-se na Figura 5 que 70% da turma indicaram o “solo” como principal matéria 
prima do agricultor.
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Figura 5: Em sua opinião, qual a principal matéria prima do agricultor?

Durante os debates em sala de aula, o questionamento da figura supra citada foi o 
assunto de maior importância, pois não podemos produzir um alimento saudável sem 
uma terra/solo fértil. Nos encontros consideramos a terra ou solo como fonte principal 
de energia e como um ser “vivo”, fundamental para todas as espécies do planeta. Sir 
Albert Howard, que foi um dos pesquisadores do processo de compostagem “Indore” 
na Índia nos fala sobre o valor do solo e como é importante manter suas propriedades 
minerais presentes nos solo:

[...]A manutenção de fertilidade do solo é a primeira condição de 
qualquer sistema permanente de agricultura. Os sistemas de produção 
de colheitas comuns provocam a perda contínua da fertilidade do solo; 
é pois, imperativo, a sua contínua recuperação através da adubação e 
do manejo do solo. (HOWARD. 2012. pág.25).

Segue mais adiante falando sobre o equilíbrio tanto de biodiversidade quanto dos 
meios de produção e do desgaste do meio ambiente, frisando também o cuidado que 
se deve ter ao entrar no mercado econômico, “As demandas do comércio e da indústria 
por um lado, e a fertilidade do solo por outro precisam manter uma relação correta e 
equilibrada uma com a outra.” (HOWARD, Sir Albert. 2012. pág 38). Em outro trecho 
de seu livro “Um testamento agrícola”, ele fala sobre o interesse do capital em lucro 
e produtividade, sem manter a fontes de energias naturais e sem se preocupar com o 
impacto causado ao meio, diz ele: 

“Esses produtos químicos e essas máquinas não podem ajudar a 
manter o solo em boas condições. Tudo que podem fazer é transferir 
o capital do solo para uma conta corrente” (HOWARD. 2012, pág.47)

Foi visto aqui que a consciência sobre o uso indiscriminado de insumos químicos 
por um lado “resolve” o suposto problema de fome em diversos países subdesenvolvidos, 
mas de contrapartida causa um dano muitas vezes irreparável aos recursos naturais e a 
fertilidade do solo, causando doenças nos alimentos e nos animais incluindo o homem,
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“Com o incremento da utilização de adubos químicos e o esgotamento 
das reservas originais de húmus, contidas em todo solo fértil, tem 
havido um aumento correspondente das doenças tanto nos vegetais 
quanto nos animais” (HOWARD, 2012. pág.47)

 Quando questionados sobre quais as revoluções agrícolas que mais marcaram 
na história, foi visto que mais da metade (55% conforme Figura 6) dos estudantes 
responderam sobre a Revolução Verde157 e Revolução agrícola. Sabe-se que a proposta 
de acabar com a fome não foi cumprida efetivamente e que a poluição causada pela 
forma convencional de agricultura vem aumentando e gerando índices enormes de 
desmatamento e se mostrando altamente prejudicial a espécie humana.

55%
40%

5%

Revolução
Verde/Agrícola

Revolução
verde

Não
responderam

Figura 6: Quais foram as revoluções agrícolas que já ocorreram?

Como alternativa para a produção alimentar foi abordado e problematizado o 
assunto sobre quem é beneficiado pelo modelo de cultivo convencional, tendo em vista 
que poucos ganham e muitos são explorados. Onde a implantação da industrialização 
no campo acaba por tirar a autoestima do camponês e induzindo ao êxodo rural. Este 
camponês que em sua vida toda plantou para sua subsistência e de sua família agora é 
obrigado a se tornar um trabalhador, cumprindo uma função alienadora e que não tem 
contato com o produto final. Geralmente com salários miseráveis, que desumanizam 
e tiram a autonomia e soberania sobre a terra e de seu alimento, assim tornando o 
camponês dependente do patrão para viver.

Foi possível considerar na última pergunta, onde 100% dos estudantes 
responderam talvez a questão de suma importância na conscientização deste processo. 
Onde a maioria, 95%, dos estudantes têm consciência dos danos que os produtos 
químicos causam ao meio ambiente e assim prejudicam a sustentabilidade do agro 
ecossistema (Figura 7). 

157 A chamada Revolução Verde surge no Brasil por volta da década de 1970, quando, devido à crise da 
falta de alimentos, decorrente de segunda guerra mundial, atingiu aos países menos desenvolvidos. 
Com a proposta de aumentar a produtividade de alimentos em menos tempo para o cultivo, o 
pacote tecnológico é implantado no Brasil, mas sem medir o impacto causado ao meio ambiente 
prejudicando a sustentabilidade do solo e das fontes de energia naturais existentes.
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Figura 7: Conceito de agrotóxico pelos educandos do CAVN, Bananeiras-PB.

Com relação ao que os estudantes responderam sobre a definição de adubo 
orgânico, observamos que 50% da turma (Figura 8) definiram que o adubo é um 
composto orgânico sendo assim extremamente benéfico por ser um tratamento 
natural do solo, e 40% acredita que não é um material que agride o meio ambiente, 
portanto temos a clareza dialógica no contraponto da discussão em torno do processo 
de produção de alimentos com agrotóxicos que causam o desequilíbrio e prejudicam de 
uma forma geral (humana/animal/vegetal) a vida no campo.

Figura 8:Definição de adubo orgânico pelos estudantes do CAVN, Bananeiras-PB

 
Tratando o solo como um organismo vivo que deve ser preservado e conservado 

com recursos e manejos naturais, favorecendo o alimento e as condições de vida e 
permanência no campo, assim como diminuindo o êxodo rural a partir do momento 
que dá as condições para o camponês, e favorece o meio ambiente rural. 

Percebemos aqui que apenas 10% dos estudantes afirmam que o adubo orgânico 
favorece o melhoramento para a agricultura, mostrando a necessidade de atividades 
práticas relacionadas a vivencias e experimentos empíricos no campo, que comprovem 
o tratamento do solo como um dos principais agentes que potencializam a vida no 
semiárido.

O primeiro passo para o melhor desenvolvimento do método está no trabalho 
coletivo e cooperativo de todos atores, para o fortalecimento da identidade do ator 
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social que cada um é. Paulo Freire nos dá uma visão sobre seres de práxis neste trecho 
da Pedagogia do Oprimido:

[...] começaremos reafirmando que os homens são seres de práxis. São 
seres do quefazer, diferentes, por isso mesmo, dos animais, seres do 
puro fazer. Os animais não “admiram” o mundo. Imergem nele. Os 
homens, pelo contrário, como seres do quefazer “emergem” dele e, 
objetivando-o, podem conhecê-lo e transformá-lo com seu trabalho. 
(FREIRE, 1987, pág.141)

Significa aqui que o processo de diálogo e união dos atores, gera a verdadeira 
práxis consciente e humanizador. Esta união representada pela solidariedade e assim 
implicando na consciência de sua classe e posição social.

[...] O objetivo da ação dialógica está em proporcionar que os 
oprimidos, reconhecendo o porquê e o como de sua “aderência”, 
exerçam um ato de adesão à práxis verdadeira de transformação da 
realidade injusta. (FREIRE, 1987, pág. 200).

CONCLUSÃO

Como nos deixou o Mestre Paulo freire, se nada ficar destes escritos, que 
mantenhamos a confiança no povo. A fé nos homens, e na transformação de um mundo 
menos injusto e com mais amor. 

Com este estudo, queremos apresentar os resultados do método Freriano de 
ensino. Unindo as práticas da Agroecologia e Agricultura alternativa, mostrando que 
estamos em um processo de conscientização humana que é preciso nos aprofundar 
na educação libertadora. A Agroecologia surge em um momento de devastação e 
degradação do meio ambiente, causados pelo método convencional em muitas partes 
do mundo. Trazendo um novo paradigma social e agrícola buscando a sustentabilidade 
e a soberania do camponês em comunidade, partindo da educação dos jovens.

Pensando nestes pontos, vimos o quanto é preciso o sujeito se identificar e se 
posicionar como ser atuante neste processo de consciência. Através da agroecologia 
e da coperatividade produzir o conhecimento e formular conceitos em comunhão a 
partir de sua realidade, unindo suas experiências. Educador e educando atuam como 
iguais neste processo.

Mostramos a partir dos resultados acima, que a “dialogicidade” é a chave nesta 
fase inicial, unindo as práticas e os estudos de Agroecologia. Este diálogo com a turma 
leva a conscientização e desmitologização da realidade condicional que o sujeito se 
encontra, trazendo para o seu entendimento a importância da soberania alimentar 
através da Agroecologia. 

Como visto no início do trabalho, este método gera resultados mais concretos na 
conscientização social à medida que aplicado gradativamente o diálogo e as práticas 
em grupo. Podemos ver aqui que um pequeno despertar para a nova consciência que 
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vem surgindo existe e pode ser trabalhado para uma sociedade mais justa, livre e com 
responsabilidade diante da preservação da natureza. 

Vemos a importância desta pesquisa para ampliação do conhecimento de causa 
na área científica da educação popular, caminhando paralelamente com a Agroecologia. 
Muito mais que uma pesquisa este trabalho tem a finalidade de garantir o entendimento 
dos conceitos da Agroecologia e a conscientização para o nosso verdadeiro devir na 
sociedade. Aumentando a multidisciplinariedade do estudante tornando ele um 
“ser mais”. Confiante e crítico, mostrando que através da pergunta construímos um 
conhecimento coletivo.
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RESUMO

O objetivo desse trabalho é compartilhar os resultados de uma pesquisa 
que possibilitou avaliar o enfoque agroecológico empregado no contexto 
da escola municipal de ensino fundamental Luzia Laudelino da Silva 
Medeiros no município de Arara, PB. Para alcançar os objetivos propostos 
foram aplicados questionários para alunos e professores que lecionam na 
escola. A pergunta-chave dos questionários era referente a analise e ao 
conhecimento que os alunos obtinham das experiências agroecológicas na 
região. A avaliação dos questionários foi feita pela equipe, onde os resultados 
obtidos mostram que praticas agroecológicas e seus desdobramentos na 
realidade do meio rural não são trabalhadas em sala de aula.

Palavras-Chave: Agroecologia. Realidade. Ensino

INTRODUÇÃO

O modo como o homem vem utilizando os recursos naturais de forma inadequada 
têm levado a muitas consequências, sobretudo para o meio ambiente que cada vez 
mais vem sendo degradado. Diante dessa situação, se faz necessária uma educação 
que conscientize as pessoas em relação ao mundo em que vivem para que possam 
ter acesso a uma melhor qualidade de vida, mas sem desrespeitar o meio ambiente, 
tentando estabelecer o equilíbrio entre o homem e o meio. Surge então, a agroecologia 
que visa um equilíbrio nas relações do homem com a natureza, evidenciando sempre 
o natural em uma lógica em que a natureza mostra o caminho, como por exemplo, o 
ato de trabalhar dentro do meio ambiente, preservando-o, visando o equilíbrio entre 
os nutrientes, o solo, a planta, a água e os animais, e continuar extraindo alimentos da 
terra sem esgotar os recursos ambientais e sem destruir o meio ambiente. (CAPORAL; 
COSTABEBER, 2004)
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Nas atividades escolares, a discussão de temas que vinculem a questão ambiental 
e agrícola vivenciada por seus alunos é importante no processo de busca do almejado 
desenvolvimento sustentável. FETTER e MULLER (2007), afirmam que dada sua 
função social de educar o cidadão para o pensar e o agir consciente, o ambiente escolar 
pode ser espaço de formação de atitudes e saberes com vistas à criação e consolidação 
de uma sociedade mais comprometida com a questão ambiental.

A pesquisa foi desenvolvida dentro do componente curricular de Fundamentos 
Antropo-Filosóficos da Educação, no curso de Licenciatura em Ciências Agrárias 
na Universidade Federal da Paraíba- UFPB, Centro de Ciências Humanas, Sociais e 
Agrárias/CCHSA.

O objetivo deste trabalho foi fazer uma análise crítica da forma como as práticas 
agroecológica estão sendo estudadas e desenvolvidas por alunos e professores nas 
escolas do município de Arara-PB especificamente da escola Luzia Laudelino da Silva 
Medeiros.

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada na escola municipal de ensino fundamental Luzia 
Laudelino da Silva Medeiros, no município de Arara-PB. 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se um questionário onde os alunos 
responderam questões referentes a analise e ao conhecimento que obtinham das 
experiências agroecológicas na região, tais questões foram: você acha que a agricultura 
moderna prejudica o meio ambiente? Você concorda com a utilização de agrotóxicos no 
cultivo dos alimentos? Você já ouviu falar sobre agroecologia e agricultura orgânica?

Aos professores foram feito um questionário diferente ao dos alunos, estes 
questionários, apenas, solicitava a opinião do educador sobre questões relacionadas à 
pesquisa, como: a opinião sobre a agroecologia, a importância da produção de matérias 
didáticas alternativas, se já trabalhou com o assunto em sala de aula e de que forma, 
qual a opinião sobre o livro didático, entre outros.

A avaliação dos questionários foi feita pela equipe, os dados obtidos foram 
submetidos à análise da equipe que formulou os gráfico e tabelas.

Os critérios para a escolha da escola foi á acessibilidade e interesse da equipe 
gestora, uma vez que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof.ª Luzia 
Laudelino da Silva Medeiros atende, prioritariamente, estudantes de baixa renda, 
além de ser uma Escola Municipal com Ensino Fundamental.

A escola foi construída na administração do prefeito José Ernesto dos Santos 
Sobrinho, inaugurada em 23 de novembro de 1998. Foi criada pelo projeto de lei n° 25/ 
98 que diz no seu artigo 1° como escola municipal Luzia Laudelino da silva Medeiros, 
CGC: 04463644/0001-72. Recebeu esse nome em homenagem á professora Luzia 
Laudelino da Silva Medeiros. No artigo 2°diz que a escola funciona provisoriamente no 
prédio da escola estadual Anésio Deodonio Moreno, localizada na Rua Hermes Lira, n° 
54 centro, Arara – PB.
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Em 2004, a escola, observando sua demanda em números de alunos, passou a 
funcionar agregada ao prédio da Escola Municipal do Ensino fundamental Maria do 
Carmo Castro, situada á rua senador Rui Carneiro, 221, centro Arara-PB. Atualmente a 
mencionada escola encontra-se em bom estado de conservação, paredes e portas bem 
pintadas, a cobertura atendendo suas devidas funções e seu espaço físico está distribuído 
em: 15 salas de aula, 01 sala do auditório, 01 sala onde funciona a secretaria, 01 sala dos 
professores, 01 sala de multimídia, 01 sala onde funciona o laboratório de informática, 
01 cozinha, 01 pequena sala de depósito para o material de limpeza (almoxarifado), 
07 banheiros, 01 espaço descoberto que serve aos alunos para recreação e 01 pequena 
sala para supervisão. Pelo fato da escola está situada próxima ao ginásio de esportes 
“O ENESTÃO”, as aulas de Educação Física e algumas atividades extraclasses são 
realizadas no mesmo.   
  

Imagem 01- estudantes do 7° ano do ensino fundamental respondendo ao questionário.  
Autora: SILVA, S. M maio/ 2014.

A partir da questão central da pesquisa, várias outras se desdobraram. Como 
exemplo, constatou-se que 47% dos alunos não relacionam práticas agrícolas modernas 
com problemas ambientais, como mostra o Gráfico 01.

Você acha que a agricultura moderna prejudica o meio ambiente?

	  Gráfico 01- Arara –PB, fonte: pesquisa de campo maio/2014.Org. 
SILVA S. M /2014
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As praticas agrícolas modernas estão ao longo do tempo prejudicando a vida na 
terra com seus processos erosivos e diversos outros fatores prejudiciais ao homem 
e a natureza. 47% dos alunos relacionaram práticas agrícolas, apenas, com o meio 
ambiente e produção de alimentos, isso mostra a falta de senso crítico desses alunos e 
de conhecimento da realidade circundante já que dos 120 alunos entrevistados quase 
50% é da zona rural. 

Vicentini (1989), afirma que o conhecimento a ser alcançado no âmbito de uma 
geografia crítica não se localiza no professor ou na ciência a ser ensinada, mas sim 
no real, no meio onde aluno e professores estão situados e é fruto da práxis coletiva 
dos grupos sociais. Integrar o educando ao meio significa deixá-lo descobrir que pode 
tornar-se sujeito na história. Porém, a afirmativa do autor, ainda não é constatada na 
realidade escolar de Arara.

Percebe-se ao analisar o Gráfico 02 que 89%, dos estudantes são contra o uso 
de agrotóxicos no cultivo dos alimentos o que já é um grande avanço. Na maioria das 
respostas os alunos destacaram os perigos a saúde humana ao ingerirem alimentos 
contaminados.

Alguns citaram a degradação ambiental como um dos problemas. Mas, 31% dos 
estudantes não percebem outras formas de cultivo senão as modernas. Consideram os 
agentes químicos como fundamentais nesse processo. Isso mostra que outras formas 
de se praticar agricultura não são trabalhadas em sala de aula, como as experiências 
agroecológicas, pois em nenhuma das respostas se fez menção a isso.

Você concorda coa a utilização de agrotóxicos no cultivo dos alimentos?

Gráfico 02- Arara –PB, fonte: pesquisa de campo maio/2014.
Org. SILVA S. M/2014

Diante dos resultados obtidos está longe de se alcançar o ensino ideal, como 
anseia Vicentini (1989), ou seja, o de uma disciplina crítica adequada a um ensino que 
vise não à reprodução das relações de poder, mas sim, uma percepção crítica do meio 
por parte do educando.
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Imagem 02- Alunos do 6° ano do ensino fundamental respondendo o
Questionário em sala. Autora SILVA S. M. maio/2014

A pergunta chave da pesquisa foi se os estudantes pesquisados já haviam ouvido 
falar em agroecologia e agricultura orgânica e onde. Conforme o Gráfico 03, a maioria, 
86%, respondeu que sim, 48% em suas casas, 18% na escola e 6%em outros lugares. 
Porém, uma parte considerável respondeu não, que nunca ouviu falar sobre essas 
práticas de cultivo. Em um município onde a agroecologia se fortalece a cada dia 
através de ações como o cultivo das sementes crioulas, esse resultado é, no mínimo, 
preocupante para educandos, educadores, entidades governamentais, Universidade e 
toda a Comunidade em geral.

Você já ouviu falar em agroecologia e agricultura orgânica?

Gráfico 03- Arara –PB, fonte: pesquisa de campo, Maio/2014.
Org. SILVA S. M. /2014

O objetivo não é tornar os alunos especialistas em agroecologia, mas sim estimulá-
los a se interessar pelo seu espaço de vivência e a conhecer o novo. O importante é 
levá-los a descobrir o que é a agroecologia, onde surgiu, como e porque essa prática se 
desenvolveu, quais as diferenças em relação à agricultura moderna, enfim, são inúmeras 
as indagações. E a partir daí ter-se-ia o conhecimento do processo de transformação 
social e ambiental do município.
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Os professores na pesquisa

Um dos maiores passos para conclusão da pesquisa foi à aplicação dos questionários 
para os professores. Este questionário, apenas, solicitava a opinião do educador sobre 
questões relacionadas à pesquisa, como: a opinião sobre a agroecologia, a importância 
da produção de matérias didáticas alternativas, se já trabalhou com o assunto em sala 
de aula e de que forma, qual a opinião sobre o livro didático, entre outros.

Pensamos em trabalhar apenas com os questionários dos alunos, mas dado o 
interesse e a boa vontade dos professores que responderam ao questionário optei 
por tabular e analisar os dados obtidos, pois o professor age diretamente no processo 
ensino-aprendizagem e sua opinião é essencial nas pesquisas na área de educação.

Foi perguntado se algum deles já havia trabalhado o tema em sala com seus 
alunos, todos responderão que não, nunca haviam trabalhado o tema de forma 
especifica, mas que já haviam citado o assunto em aula, porém de forma isolada. 
Quando foi perguntada a opinião deles sobre o livro didático, todos disseram que tem 
grande utilidade no tocante aos conhecimentos abordados em sala de aula e funciona 
como uma ferramenta indispensável, porem dois deles complementaram dizendo 
que deveria ser, mas contextualizado a realidade dos alunos e não deve ser o único 
instrumento usado pelo professor.

Não basta criticar o ensino e os professores, é preciso fazer algo para melhorar e 
uma ótima ideia seria a de realização de oficinas, seminários e minicursos que venha a 
contribuir para o processo ensino-aprendizagem.

O material didático

Em relação à maioria dos municípios brasileiros, o ensino público do município 
de Arara ainda deixa muitas lacunas a preencher. Esse fato se deve entre um dos muitos 
motivos a falta de recursos didáticos nas aulas. Geralmente o professor fica preso ao 
livro, que em muitas vezes, não traz a realidade vivida e serve, principalmente, para 
reproduzir os preconceitos existentes na sociedade.

Ana Lúcia de Faria (1986), no seu livro intitulado Ideologia no Livro Didático, 
fez uma análise de 35 livros do primeiro ciclo do Ensino Fundamental das disciplinas 
Estudos Sociais, Educação Moral e Cívica e Comunicação e Expressão, e concluiu que:

O livro didático atua como difusor de preconceitos. O índio é visto 
como “selvagem”, desconhecendo o “progresso”, “nu e enfeitado 
com cocares”; a mulher é valorizada enquanto mãe, doméstica, 
ou bordadeira, costureira, babá. Igualmente o caboclo brasileiro é 
desvalorizado, qualificado de “caipira” pejorativamente. Isso ocorre 
em muitos movimentos sindicais ou políticos onde o trabalhador 
comum, por não conhecer o “jargão” dos chefes, é visto como “massa 
atrasada” (FARIA 1986, p. 06. Grifos da autora).
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Há necessidade de o professor procurar complementar o conteúdo com outras 
fontes, e a Universidade deve participar ativamente nesse processo, pois suas pesquisas 
na área de educação devem ser voltadas para a comunidade e o conhecimento produzido 
deve procurar preencher as lacunas deixadas pelo sistema de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa nos possibilitou conhecer melhor a realidade escolar do município 
de Arara e ao mesmo tempo aprimorar novos conhecimentos sobre a agroecologia. 
Observamos que os alunos que participaram possuem dificuldade em relacionar os 
conteúdos aprendidos em sala de aula e seu espaço de vivência.

Chegou-se a conclusão que a realidade local não é trabalhada em sala de aula, mas 
a responsabilidade não é apenas do professor, ou da escola, é de um sistema educacional 
que, na maioria das vezes, não desperta a curiosidade dos alunos e não relaciona os 
conteúdos escolares com seu dia-a-dia, causando o desinteresse dos mesmos.

Esperamos que essa pesquisa tenha contribuído para essa mudança, pois, 
conhecendo melhor as fragilidades no âmbito educacional, efetivar as providências 
fica mais fácil. A realização de oficinas, minicursos e seminário como metas a serem 
realizadas, serão a base para que os professores possam trabalhar as questões 
relacionadas à realidade local/regional do município e da região de maneira mais fácil 
e que os alunos possam compreender melhor o local onde vivem, pois, acredita-se 
que dessa forma serão formados sujeitos mais conscientes, que valorizem os aspectos 
sociais, culturais, naturais e que preservem as identidades, que com tantas influências 
externas acaba se perdendo, porém, só se preserva o que se conhece. 
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MMTR-NE DIALOGANDO COM AS MULHERES RURAIS DO 
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RESUMO

O Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste - MMTR-NE é 
uma organização de mulheres agricultoras da região nordeste do Brasil. 
Atua em nove estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe). O objetivo 
deste trabalho é de fortalecimento nas bases do MMTR-NE no Estado da 
Paraíba, promovendo o resgate de sua história, as conquistas e os desafios 
do movimento feminista dentro da perspectiva da Agroecologia. Para o 
desenvolvimento deste trabalho, foi utilizado práticas educativas como 
rodas de diálogo e oficinas com as trabalhadoras rurais do Estado da 
Paraíba, estas ocorreram nos municípios de Araçagi, Ingá e Cacimba de 
Dentro. Buscou-se incentivar a participação de todas as agricultoras, onde 
as mesmas ficaram à vontade para expressar suas ideias e opiniões, tendo 
como perspectiva fazê-las refletir, visando promover sua autonomia. Os 
recursos utilizados possibilitaram a reflexão e participação das mulheres 
rurais, nas problemáticas da sua comunidade e município. Fazendo com 
que essas se conscientizem e tenham autonomia para exigir seus direitos 
e ocupar espaços estratégicos na sociedade. Contribuindo assim, para 
o fortalecimento e construção de políticas públicas voltadas para as 
trabalhadoras rurais paraibanas. 

Palavras-Chave: Fortalecimento. Trabalhadora Rural. Agroecologia

INTRODUÇÃO

O feminismo propõe um projeto de sociedade alternativa e coloca como objetivo 
a abolição, ou ao menos transformação profunda, da ordem patriarcal e de seu poder 
regulador, em nome de princípios de igualdade, de equidade e de justiça social. Os 
movimentos feministas reúnem um conjunto de discursos e práticas que dão prioridade 
à luta das mulheres para denunciar a desigualdade de gênero (DESCARRIES, 2002).

O Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste - MMTR-NE é uma 
organização de mulheres agricultoras da região nordeste do Brasil, sua sede se localiza 
na cidade de Caruaru - PE, fundada em 31 de outubro de 1993, e reconhecida desde 
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1995, tendo como luta: “a construção de relações justas e igualitárias entre mulheres 
e homens”. Atua em nove estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe). Seu surgimento ocorreu 
das reflexões e do intercâmbio de mulheres em duas microrregiões dos estados de 
Pernambuco e Paraíba, na década de 80.

Os principais eixos temáticos trabalhados no MMTR-NE são: agroecologia, 
autoestima; relações de gênero; direitos e cidadania da mulher trabalhadora rural; 
políticas públicas, participação e representação política; saúde, meio ambiente e 
violência;

O objetivo deste trabalho é de fortalecimento nas bases do MMTR-NE no 
Estado da Paraíba, promovendo o resgate de sua história, as conquistas e os desafios 
do movimento feminista. Contribuindo assim, na construção política e para o 
emponderamento das agricultoras.

DESENVOLVIMENTO

As rodas de diálogo e oficinas com as trabalhadoras Rurais do Estado da Paraíba 
ocorreram nos municípios de Araçagi, Ingá e Cacimba de Dentro no ano de 2012, 
onde os temas abordados foram: agroecologia, reaproveitamento de garrafas PET na 
fabricação de vassouras ecológicas, história do MMTR-NE: Conquistas para automia 
da trabalhadora Rural, respectivamente.

Para o desenvolvimento das atividades, foi utilizada uma metodologia participativa 
onde as agricultoras ficaram a vontade para expressar suas ideias e opiniões, tendo 
como perspectiva fazê-las refletir, visando promover a autonomia das mulheres.

Essas mulheres trazem na bagagem de suas vidas, histórias de resistência que 
evidenciam a força da mulher rural do Estado da Paraíba. Várias delas foram proibidas 
de estudar, sofreram ou sofrem violência, não tinham acesso aos documentos como: RG, 
CPF, nome no título da terra entre outros. Muito desses direitos estão sendo respeitados 
atualmente por mérito das organizações das mulheres que não se conformaram, que 
não se calaram e que foram à luta para terem seus direitos garantidos.

O município de Araçagi está entre os principais municípios produtores de abacaxi 
do Estado da Paraíba, nesses cultivos são utilizadas grandes quantidades de Agrotóxicos. 
A realização da roda de diálogos na comunidade Cipoal deste munícipio teve como 
finalidade dialogar com as trabalhadoras rurais da localidade sobre a problemática do 
uso de agrotóxico nos alimentos, elas se mostraram bastante preocupadas com a grande 
quantidade de agrotóxicos utilizada na produção agrícola que vão para a mesa de suas 
famílias. Algumas delas destacaram a importância dos quintais produtivos, utilizando 
os princípios agroecológicos para a segurança alimentar e melhoria da qualidade de 
vida das famílias agricultoras.  Relataram também que sentem dificuldade no controle 
de insetos- pragas nos seus cultivos nos arredores das casas. Elas se mostraram bastante 
interessadas em uma oficina de defensivos naturais na comunidade.
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Na comunidade de Cacimba da Várzea, foi realizada uma roda de diálogo sobre 
a história do MMTR-NE e suas conquistas. As mulheres mais velhas relataram as 
dificuldades que enfrentaram anos atrás, como: não acesso a documentação, não 
tinham direito a aposentadoria, não existia lei que as protegessem contra a violência 
doméstica, não acesso à Educação entre outros. Atualmente ainda existem muitos 
problemas que as mulheres enfrentam na zona rural, mas muitas conquistas foram 
alcançadas nesses 25 anos de MMTR-NE, a principal conquista relatada como a mais 
importante foi a autonomia financeira das mulheres, muitas delas hoje se encontram 
aposentadas ou trabalham tendo a liberdade.

No município de Ingá a oficina foi realizada no Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
do município, com 10 agriculturas sendo dialogada a problemática do lixo rural, onde 
se realizou uma oficina sobre o reaproveitamento de garrafas PET para a fabricação 
de vassouras ecológicas, onde se utilizou garrafas para confecção das vassouras pelas 
participantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As rodas de diálogos e oficinas são ótimos recursos que auxiliam na reflexão e 
participação das mulheres rurais, nas problemáticas da sua comunidade e município. 
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Fazendo com que essas se conscientizem e tenham autonomia para exigir seus direitos 
e ocupar espaços estratégicos na sociedade como: associações, cooperativas, conselhos 
municipais, política entre outros. Para o fortalecimento e construção de políticas 
públicas voltadas para as Trabalhadoras Rurais Paraibanas.
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RESUMO 

O presente trabalho pretende contribuir para a construção do conhecimento 
da prática da Economia Solidaria, através da pesquisa realizada na escola 
Municipal de Borborema - PB e em uma outra escola Municipal de 
Bananeiras na comunidade do Tabuleiro, ambas no Estado da Paraíba. 
Bem como, propõe uma inserção consciente na lógica cooperativista 
para esse tipo de empreendimento. De modo a aprofundar o exposto, o 
trabalho apresentado se fundamentou na intenção de verificar os âmbitos 
da Economia Solidária nas comunidades já citadas através de questionários 
aplicados aos estudantes que responderam de acordo com suas experiências 
obtidas com a prática da economia solidária e com o conhecimento que tinha 
sobre o assunto. Verificou-se que a economia solidária não é uma prática 
muito utilizada nessas comunidades, reflexo das dificuldades observadas, 
tais como, a falta de organização, estímulo e articulação dos grupos. Além 
destes resultados procura-se observar o comportamento econômico dessa 
nova forma de economia em relação ao desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Pesquisa; Empreendimentos solidários; Desenvolvimento 
sustentável.

INTRODUÇÃO 

A Economia Solidária pode ser vista como fruto de uma construção coletiva, de 
poder compartilhado de opinar e decidir e como forma a garantir o equilíbrio de forças 
presentes no coletivo. Já o aspecto técnico insinua a possibilidade de outras formas de 
organização e divisão do trabalho, visando a autonomia, a cooperação e a equanimidade 
em diversos aspectos (Albuquerque in Cattani, 2003:20).
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A Economia Solidária vem se firmando como opção de desenvolvimento econômico 
e ao mesmo tempo, está nítido que a mesmo procura, dentro de sua realidade, meios de 
se desenvolver economicamente com base em valores humanos, ou seja, é notável que 
a Economia Solidária e sua capacidade competitiva se constituem em, sobretudo nos 
laços interpessoais, nos laços familiares de companheirismo, no senso de justiça e na 
solidariedade social. Ainda sob este amplo conceito, cooperativas e associações, com a 
perspectiva e busca da autogestão, atuação e inclusão no mercado por meio de relações 
de trabalho horizontais e justas. 

Apesar de o cooperativismo ter sido introduzido no Brasil no início do século XX, 
trazido pelos emigrantes europeus, se desenvolve com a crise econômica  social  das  
décadas de 1980 e 1990, provocada, em parte, pela abertura de mercado para empresas 
multinacionais, pelo aumento do desemprego  estrutural  causado  pela  tecnologia,  
pela  demissão  de  milhões  de  trabalhadores  e pelo  aumento  da  exclusão  social,  que  
o  movimento  cooperativista,  por  meio  da  Economia Solidária, renasceu no Brasil 
(Singer, 2002).

A autogestão na Economia Solidária se compreende como a prática de 
compartilhar, ou seja, um conjunto de práticas sociais nas quais a característica 
primordial é a democracia nas decisões tomadas, nesse sentido se possibilita uma 
autonomia coletiva, de caráter globalizado esta definição sendo social, política e 
econômica. O entendimento dessa forma de trabalho a partir, de seu ponto de vista 
econômico implica em um método para ligar empreendimentos solidários de produção, 
comercialização, financiamentos, consumidores, associações, sindicatos entre outros, 
em uma ação de realimentação e crescimento conjunto.

É importante abordar mesmo que de forma rápida um termo bastante corrente e 
que é um dos fundamentos da Economia Solidária, o desenvolvimento sustentável. O 
exercício da Economia Solidária não diz respeito tão somente às questões econômicas, 
é de suma importância se preocupar com a preservação do meio ambiente, visto que, 
são utilizados no meio de produção dessa economia diversos recursos provenientes 
do meio ambiente. Nessa dimensão, a Economia Solidaria procura ampliar seu ofício 
através de um desenvolvimento sustentável, tendo em vista à preservação do meio 
ambiente e inteirar as necessidades dos trabalhadores comprometidos com a filosofia 
da Economia Solidária.

O objetivo dessa proposta é alcançar o propósito de capacitar e incentivar as 
famílias na formação e gestão de empreendimentos solidários, como alternativa de 
fomentação da produção de produtos, auxiliando a definir estratégias de divulgação e 
comercialização desses produtos e como consequência disso a elevação da renda dos 
grupos que fizerem uso dessas práticas.

DESENVOLVIMENTO

A presente pesquisa foi realizada em escolas da comunidade do Tabuleiro-PB/
Bananeiras e no município de Borborema. Para a efetivação do desenvolvimento 
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foi criado um questionário de caráter especulativo no qual os alunos de tais escolas 
responderam questões referentes a análise e ao conhecimento que os mesmos tinham 
sobre a Economia Solidária. A finalidade desses questionários foi de identificar o 
nível de informação que esses alunos tinham sobre a Economia Solidária, sua opinião 
sobre o tema, quais suas expectativas quanto a essa economia e como eles poderiam 
fazer uso dessa prática, que tem em vista além de “um bem comum” o crescimento 
socioeconômico e também cultural.   

Estes questionários foram submetidos à uma análise, na qual se pode observar 
que a partir da questão central da pesquisa, foram surgindo muitas dúvidas por parte 
dos estudantes e ficou claro a dimensão da falta de informação sobre o assunto em tais 
comunidades.

De acordo com a pesquisa realizada, de início foram observados fatores intrínsecos 
com análise fundamentada nos questionários aplicados aos estudantes das escolas, por 
meio também de visitas de caráter especulativo às estas escolas, identificou-se a falta de 
estímulo, a descrença em valores humanos nos dias atuais, acomodação ás condições 
de vida atual e também falta de informação sobre o tema da Economia Solidária. Entre 
outros fatores, nesse sentido, procuramos a melhor forma de se abordar e trabalhar a 
Economia Solidária nestes locais com a finalidade de informar e incentivar a prática da 
economia já mencionada aliada ao manejo do desenvolvimento sustentável.

Partindo do exposto, houve uma preocupação em mostrar a estes estudantes o 
conceito, os espaços e finalidade da economia solidária, e como resultado notou-se um 
maior interesse no assunto por parte dos mesmos, evidenciados através de perguntas e 
engajamento no que diz respeito a prática dessa forma de economia. Nesse sentido se 
deduz que a falta de informação sobre o tema é um fator decisivo para sua prática de 
efetivação e sucesso do mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do que foi apresentado, é possível perceber a forma prática da 
Economia Solidária em sua amplitude, conhecimento este, compartilhado com as 
comunidades de Borborema e Tabuleiro. Diante disso, fica claro que o conhecimento 
sobre cooperativas populares tem um importante papel social na vida de muitos(as) 
trabalhadores(as), na medida em que posicionam novas formas de consciência e 
organizações socioeconômicas.   

Espera-se que este estudo venha a contribuir para diminuição da fragilidade 
de conhecimento e prática da Economia Solidária e efetive providências quanto ao 
estímulo por parte de cooperativas, associações entre outros órgãos, no sentido 
de desenvolver a Economia Solidária, como também, trabalhar outras questões 
relacionadas levando em consideração a realidade local/regional. Cremos que dessa 
maneira se pode instruir cidadãos conscientes que valorizam essa forma de economia 
de modo ao considerar seus aspectos culturais, sociais e naturais. 
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O ENFOQUE AGROECOLÓGICO NO CURRÍCULO ESCOLAR
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RESUMO

A agroecologia surgiu em meados da década de 90 como uma ciência 
inovadora, a qual representa um conjunto de técnicas, as quais visam 
principalmente à produção de alimentos naturais ou pelo menos alimentos 
mais saudáveis, em relação aos alimentos produzidos na agricultura 
convencional. Seu princípio básico é usar de forma sustentável, econômica 
e consciente os recursos naturais. Trabalha em conjunto com outras 
ciências tanto na área das ciências naturais como as sociais. O seguinte 
trabalho de pesquisa foi realizado com o objetivo de se avaliar o enfoque 
agroecológico no currículo escolar. Foi realizado na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Engenheira Márcia Guedes Alcoforado de 
Carvalho, localizada no munícipio de Belém- PB, nas turmas de ensino 
médio, com alunos na faixa etária de 14 a 18 anos, com a coordenação da 
escola e com alguns professores. Para se realizar este trabalho adotou-se o 
modelo de pesquisa ação, com a utilização de questionário. E chegou-se à 
conclusão que em escolas em que este tema não faz parte do plano curricular, 
as informações e conhecimentos sobre o tema são quase nenhum, mas que 
este quadro pode ser revertido, pois o interesse por parte dos alunos sobre 
a agroecologia é muito grande.

Palavras-chaves: Agroecologia. Currículo. Ciências.

INTRODUÇÃO

O seguinte trabalho de pesquisa foi realizado na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Engenheira Márcia Guedes Alcoforado de Carvalho, localizada 
no munícipio de Belém- PB. Nas turmas de ensino médio, com alunos na faixa etária de 
14 a 18 anos, com a coordenação da escola e com alguns professores de áreas tais como 
Biologia, Ciências e Geografia, com o intuito de se avaliar o enfoque agroecológico no 
currículo escolar. De acordo com as orientações de Guedes, Silva e Souza (2013).

A pesquisa aponta que as informações e os conhecimentos sobre a agroecologia 
em escolas, em que este tema não faz parte do plano político curricular, quase não 
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existem, mas que esse quadro pode ser revertido, pois quase cem por cento dos 
entrevistados consideram importante o estudo da agroecologia nas escolas, isto mostra 
que esses alunos têm interesse em conhecer esta ciência, que até então é totalmente 
desconhecida para alguns deles.

Devido a este e outros fatores percebe-se a importância em âmbito social, exercida 
por este trabalho, de forma que, divulga-se o tema em questão despertando o interesse 
e curiosidade sobre o mesmo.

Desenvolvimento

Para se realizar este trabalho adotou-se o modelo de pesquisa ação, com a 
utilização de questionário, o qual continha cinco perguntas, objetivando-se fazer 
um levantamento sobre o enfoque da agroecologia na Escola em questão. Foram 
entrevistados 120 alunos do ensino médio, funcionários da coordenação e direção da 
escola. Desta forma foi desenvolvido um trabalho de pesquisa qualitativa, segundo 
Minayo (1994, p.49), que afirma:

A pesquisa se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade 
que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 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 produzidos a operacionalização 
de variáveis.

Inicialmente optou-se pela elaboração das perguntas, bem como buscar 
experiência literária para bem elaborá-las. Feito isso, o seguinte passo foi aplicar 
os questionários na escola em questão. As etapas que se sucedem foram tabulação e 
interpretação dos dados e posterior elaboração do artigo.

O tema agroecologia ainda é muito pouco discutido nas escolas municipais e 
estaduais, só se fala em agroecologia em escolas onde há cursos técnicos de agroecologia 
e cursos de graduação. Por ser uma ciência considerada jovem os conhecimentos 
relacionados à mesma ainda não foram totalmente difundidos no contexto escolar. 
Unido a estes fatores a falta de incentivo por parte das escolas é também muito grande, 
e este quadro deve ser revertido, pois a importância desta ciência nos dias atuais é 
indescritível.

O questionário foi dotado de perguntas tais como: O que é agroecologia? É 
importante estudar agroecologia? De acordo com o gráfico abaixo podemos observar 
que a maioria dos entrevistados não tem informações sobre o tema.
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O que é agroecologia?

Uma possível solução para que este quadro seja revertido é a promoção de eventos, 
palestras, e até mesmo cursos sobre o tema, levando estes até as escolas. Divulgando 
o tema cada vez mais, para que possamos despertar nas pessoas cada vez um maior 
interesse sobre o mesmo, induzindo-os a buscar conhecer, estudar, obter informações 
sobre o que é agroecologia? Para que serve? Com qual objetivo essa ciência surgiu? Ou 
seja, inserir este tema no cotidiano da população de forma gradual e natural. 

Segundo Silva e Silva (2014):

A escola tem o poder de influenciar o ser humano da infância à 
adolescência, até ele se formar e decidir se vai entrar no mercado de 
trabalho ou ingressar na vida acadêmica, para dar continuidade aos 
estudos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das limitações e dificuldades, enfrentadas por parte dos coordenadores 
da escola, a realização de atividades com fundamentos agroecológicos, tal como a 
semana do meio ambiente, aproximando os alunos do meio rural, já é um caminho 
para que este tema assuma o papel que lhe é de direito. Mas não esquecendo que 
é dos educadores a função de introduzir e dar enfoque a agroecologia nas escolas. 
Desde o ensino fundamental I, pois quanto mais cedo começarmos educar e introduzir 
as crianças neste meio agroecológico maior será o interesse e o aprendizado das 
mesmas, estimulando-as a cuidar do meio onde vivem e do meio ambiente. 

 Segundo Silva e Silva (2014) apud Carvalho (2002):

As crianças são um grupo prioritário na educação para a conservação 
ambiental, embora todos os grupos sociais devam ser alvos dessa 
formação, as crianças representam as gerações futuras em formação. 
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Sendo assim, as crianças acolhidas nas escolas necessitam de maior 
atenção, pois se encontram em uma fase de formação de valores e 
construção de sua cidadania.
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RESUMO

A pesquisa – ação é uma metodologia que uni a pesquisa com a ação 
para possibilitar que os atores participem com os pesquisadores a fim de, 
coletivamente, buscar uma solução para a realidade. É uma pesquisa voltada 
para o bem comum de uma determinada comunidade, cuja intervenção 
trará benefícios para a qualidade de vida dos mesmos. O Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Educação, Etnia e Economia Solidaria – GEPeeeS, instalado 
no CCAE – UFPB vem atuando com o Programa ‘desenvolvimento sócio – 
econômico – sustentável - solidário e vivências do potencial produtivo das 
comunidades tradicionais para superação da extrema pobreza no vale do 
Mamanguape paraibano’ com apoio do Proext – COPAC-PRAC-UFPB-MEC 
constitui como proposta inovadora alternativas de produção sustentável, 
geração de renda e preservação da cultura, com base nos princípios da 
economia solidária. Diante disto, a pesquisa – ação tem marcado presença, 
uma vez que, o Programa coloca em prática as características deste método, 
a saber; a pesquisa aplicada, a elaboração de diagnósticos, a identificação 
dos problemas e a busca de soluções. A ação do Programa ocorre em 
diversas áreas indígenas das 32 aldeias do Povo Potiguara em Rio Tinto, 
Marcação e Baia da Traição. É desenvolvida junto aos sujeitos indígenas e 
camponeses que atuam em áreas produtivas com o ‘artesanato indígena’, 
‘plantas medicinais’, ‘própolis vermelha’ e ‘feiras agroecológicas’ e de 
‘economia solidária’. O processo metodológico está ancorado na pedagogia 
da alternância, educação popular, participação popular, produção coletiva 
e processos de sistematização e avaliativos continuada, além do registro 
fotográfico e exposição dos resultados em eventos populares e acadêmicos.  
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Assim, em virtude do envolvimento do pesquisador e dos sujeitos da 
comunidade pesquisada em função de um interesse comum, os dados são 
mais acessíveis em uma pesquisa-ação. O planejamento participativo marca 
as ações do programa que tem a perspectiva de fortalecer sujeitos coletivos. 
Atualmente o programa encontra-se em fase de acompanhamento das ações 
dos agricultores familiares e artesãos indígenas, realizando visitas técnicas 
as comunidades realizando encontros estruturantes para a melhoria dos 
locais de produção e comercialização. Além, da elaboração de material visual 
- cartaz, folder e roda de diálogos entre os sujeitos. Espera-se que ao final 
do programa, haja empoderamento dos sujeitos com respeito a cultura dos 
ancestrais, valorização dos produtos, empoderamento pelo conhecimento 
e pela aplicação de boas práticas juntos aos produtos, contribuindo para 
o fortalecimento dos processos produtivos, agroecológicos e étnicos-
solidários. O GEPeeeS utiliza a pesquisa – ação conforme Melo Neto permite 
a viabilização dos grupos menos favorecidos que, precisa (re) descobrir 
seus direitos, autonomia, habilidades e, melhores condições de vida.  

Palavras chave: Pesquisa–ação, emancipação dos sujeitos, áreas 
produtivas

INTRODUÇÃO 

No Vale do Mamanguape Paraibano vem sendo desenhada uma ação educativa 
através do Programa ‘desenvolvimento sócio-econômico-sustentável-solidário e 
vivências do potencial produtivo das comunidades tradicionais para superação da 
extrema pobreza no vale do Mamanguape paraibano’. Usufruindo do método da 
pesquisa – ação os membros do projeto têm observado, dialogado (informalmente) e 
registrado com fotos e relatórios algumas feiras agroecológicas e aldeias da região. 

Trata-se de um Programa que tem o auxilio financeiro do Proext – COPAC-PRAC-
UFPB-MEC constitui como proposta inovadora que articula educação com alternativas 
de desenvolvimento sustentável, propiciando o apoio sistemático e técnico, além de 
equipamentos para viabilizar a produção e circulação da produção material e imaterial 
tendo como base os princípios da economia solidária. Contudo, é interessante que 
os sujeitos e a comunidade acadêmica tenham o conhecimento das ações sociais 
desenvolvidas, pois se trata de um Programa que reúne ações articuladas de extensão 
vinculadas ao ensino superior e a pesquisa, contando com o coletivo do GEPeeeS – 
Grupos de Estudos e Pesquisa em Educação, Etnia e Economia Solidária, instalado no 
CCAE - PRPg – UFPB - CNPq.

O corpo de professores e bolsistas e voluntários que gravitam para operacionalizar 
as ações educativas são vinculados aos Departamentos de Educação, Ciências Sociais 
e Departamento de Secretariado, numa ação interdisciplinar. Esse conjunto de 
professores já vem tendo ações educativas junto ao público alvo, especialmente, via 
Probex, Prolicen e Projetos de Fluex. Os bolsistas estão juntamente com o coordenador 
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fazendo visitas as comunidades para dialogar com os atores com o objetivo de promover 
uma conscientização quanto às práticas desenvolvidas para a melhoria dos espaços 
e produtos oferecidos. Tendo como função colher informações sobre a situação, as 
necessidades e, todo um processo inicialmente de diálogo, acompanhamento e vivência  
com o povo do Vale de Mamanguape, no qual surgiu a elaboração do projeto.

Agora, contextualizamos a região da atuação do programa. O povo Potiguara 
acumula um grande legado de lutas, de conquistas e de vitórias, além dos seus 
representantes ocuparem cargos de destaques tanto ao nível regional, na Articulação 
dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), como 
ao nível nacional, na Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI). Segundo 
THIOLLENT (1997) apud Lina Krafta a pesquisa-ação “é um tipo de pesquisa social 
com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma 
ação ou com a resolução de um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo”.  O Proext vem fazendo um trabalho igual com os 
indígenas, contribuindo com a divulgação de seus trabalhos e festividades sagradas, 
fortalecendo sua cultura ancestral. Algo extraordinário vem acontecendo: a emergência 
étnica, onde os indígenas buscam suas raízes culturais, com a musicalidade, a dança 
do tore, dentre outros. O Programa visa colaborar com os índios Potiguara e famílias 
dos assentamentos rurais a saírem da extrema pobreza, por meio de ações educativas- 
seminários, oficinas, pesquisa-ação - oportunizando troca de saberes, propiciando 
apropriação das tecnologias para melhoria e ampliação da produção do artesanato 
indígena, das plantas medicinais e da própolis. Conforme Melo Neto “na pesquisa-ação 
o participante é conduzido à produção do próprio conhecimento e se torna o sujeito 
dessa produção”. 

O Programa quer enfrentar as problemáticas da falta de identidade e marca 
potiguara em seus produtos, a recuperação dos canteiros de hortas medicinais para 
que tenham relevância na saúde indígena, a valorização da fitoterapia indígena, a 
apicultura para valorizar o mel e fazer o levantamento das áreas onde existe a planta 
‘rara’ denominada ‘Rabo de Bogi’ que propicia a geração da própolis vermelha, rica em 
flavonoides.

Outra importante área de observação são as feiras agroecológicas do Vale, 
o programa visa melhoria dos espaços de comercialização das mesmas, acesso as 
políticas públicas e mercados locais. Mais uma vez usando da pesquisa-ação visando 
captar e sistematizar a problemática, ao mesmo tempo, embasando o resgate do 
conhecimento tradicional e operando mudanças para gerar renda e sustentabilidade 
ambiental. Segundo Oliveira (1981: 19) apud Melo Neto, a pesquisa–ação promove “o 
conhecimento da consciência e também a capacidade de iniciativa transformadora dos 
grupos com quem se trabalha”. 
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A PESQUISA – AÇÃO CONTRIBUI PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO 
PROEXT NO VALE DO MAMANGUAPE – PB

O Projeto trata-se de uma ação educativa no Vale do Mamanguape, cujas 
pesquisas culminaram na análise das situações, cuja problemática precisa ser tratada. 
Dentre as muitas problemáticas, o Programa selecionou algumas para colaborar, a 
saber: o artesanato indígena; as plantas medicinais; a própolis vermelha; as feiras 
agroecológicas e solidárias locais. Mas, aprofundaremos as explicações, neste artigo, 
apenas do ‘artesanato indígena e das ‘feiras agroecológicas’.

O ‘artesanato indígena’ atravessa séculos, mas vem sendo confeccionado de forma 
isolada, sem fixar identidade da marca Potiguara. Os produtos são fabricados com 
elementos extraídos da natureza. Comumente são utilizados materiais como sementes, 
frutos, penas, cascas e raízes, para a confecção de colares, cocar, saiotes, pulseiras, além 
de roupas, sutiã e tinta de diversos tipos para pintar corpos e para pintar instrumentos 
musicais, como a gaita e o bombo. Já os instrumentos para o cotidiano são feitos por 
cipó, madeira, linha de agave, e para pesca, barco, canoas, redes, samburá, cesta, 
cestos, vassouras, corda, dentre outros. A comercialização desses produtos ocorre de 
forma autônoma, isolada, esporadicamente nos períodos de festividades nas aldeias e 
durante as visitas de turistas.

Diante disto é preciso gerar trabalho e renda visando à sustentabilidade e o 
fortalecimento de uma rede de empreendimento econômico e solidário do artesanato 
indígena. E para tal, faz-se necessário a assessoria técnica, o dialogo sobre tecnologias 
apropriadas, de forma autogestionária.  Em visitas técnicas percebeu-se a não existência 
de uma marca para os diversos produtos gerados nas aldeias do Povo Potiguara. Há 
ainda, a necessidade de sinalização desses locais de produção e comercialização, 
inclusive dos sujeitos envolvidos no processo. Com isso, a metodologia da pesquisa-
ação de acordo com Melo Neto “é uma opção, uma metodologia que estimula a 
participação das pessoas envolvidas na pesquisa e abre o seu universo de respostas, 
passando pelas condições de trabalho e vida da comunidade”. Thiollent (2009) também 
menciona que pesquisa–ação “[...] consiste em acoplar pesquisa e ação em um processo 
no qual os atores implicados participam, junto com os pesquisadores, para chegarem 
interativamente a elucidar a realidade em que estão inseridos, identificando problemas 
coletivos, buscando e experimentando soluções em situação real”.

 As ‘feiras populares agroecológicas e solidárias’ existentes na região é composto 
por um conjunto de produção de famílias advindas das aldeias, áreas de assentamentos 
rurais e, sobretudo das comunidades rurais. As feiras possuem um conjunto de 
características que estão necessitando um reordenamento com base nos princípios da 
economia solidaria ou mesmo dos padrões da vigilância sanitária. Mas, através dos 
encontros, que o proext vem realizando entre produtores feirantes, consumidores e 
colaboradores, onde aconteceram as conversas, troca de saberes, percebe-se que a 
preocupação/interesse dos agricultores familiares, com relação ao fortalecimento 
do espaço de comercialização agroecológico e dos próprios sujeitos como atores do 
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processo baseado na economia solidária, tem sido mais frequente. Conforme Gamboa 
(1982: 36) apud Melo Neto a pesquisa-ação “busca superar, essencialmente, a separação 
entre conhecimento e ação, buscando realizar a prática de conhecer para atuar”.

Na região do Vale do Mamanguape, os membros do presente Programa vêm 
mantendo, há dois anos, contato com um conjunto de famílias de agricultores e 
indígenas que participam de Feiras Populares e Solidárias. Sabendo estes que, Thiollent 
(2009) defende que uma pesquisa-ação “requer cultura política “aberta”, pois para este 
tipo de pesquisa não pode haver dogmatismos e os resultados não podem ser usados 
para fins particulares […] Os objetivos da pesquisa devem ser objeto de negociação 
entre os autores que participam da mesma.

Em termos de objetivo a proposição visa contribuir com a emergência étnica do 
Povo Indígena Potiguara e da agricultura familiar tradicional com ações educativas, 
interdisciplinares, de natureza produtiva, sócio–econômica–sustentável-solidária 
fazendo uso da dialogicidade de Paulo Freire, das tecnologias apropriadas, dos saberes 
tradicionais, visando o desenvolvimento de estratégias de melhoria dos produtos, 
de autogestão, da ocupação e geração de renda por meio dos processos educativos, 
da visibilidade dos pontos de comercialização e ampliando os conhecimentos desses 
sujeitos na matriz da economia solidária e nos conhecimentos tradicionais da 
sustentabilidade dos biomas. Além de um processo de capacitação em rede dos jovens 
indígena potiguara e camponeses através de rodas de diálogo, intercâmbios, visando 
ampliar conhecimentos. O segmento dos empreendimentos das feiras agroecológicas-
econômicos-solidários do Vale do Mamanguape também será apoiado com material 
didático e promocional valorizando a história e a cultura dos produtos agroecológicos 
da agricultura familiar das áreas de assentamentos e comunidades tradicionais - 
produção de cartaz, cartilha, folder, selo. 

Thiollent (2009) faz uma crítica às pesquisas que faz as coletas de dados sem 
nenhum valor. Diante disto, o Projeto considera o que o mesmo defende, ou seja, 
que na pesquisa-ação é importante que “os pesquisadores e os demais participantes 
cheguem a aceitar como resultados as informações que se revelam mais adequadas 
tanto do ponto de vista teórico como do prático”. Os problemas devem ser resolvidos 
na coletividade.

Como podemos enxergar nos relatos, mesmo de forma geral, das pesquisas 
realizadas pelo Projeto, as fases que caracteriza a pesquisa–ação foram e, ainda está 
sendo, realizadas. Thiollent e outros autores afirmam que existem quatro importantes 
fases, a saber “exploratória: os atores da pesquisa começam a detectar os problemas 
a serem combatidos; a fase de pesquisa aprofundada: coletam-se dados com diversos 
instrumentos e a pesquisa é discutida pelos membros; a fase de ação: definem-se 
objetivos, apresentam-se propostas e resultados e por último a fase de avaliação: obter 
conhecimento produzido pela pesquisa e analisar os resultados alcançados”. Contudo, 
a pesquisa–ação apresenta alguns aspectos fundamentais que liga pesquisa a ação, o 
primeiro segundo Desroche (1990) apud Abdalla é a “pesquisa sobre os atores sociais, 
suas ações, transações e interações, objetivando a explicação; segundo, a pesquisa 
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para dotar de uma prática racional as práticas espontâneas, destacando a finalidade 
da aplicação; e terceiro, a pesquisa por, ou melhor, pela ação, isto é, assumida por seus 
próprios atores, tanto em suas concepções como em sua execução e acompanhamento, 
que tem por meta a implicação”, mas, existe um outro aspecto essencial que é a “pesquisa 
com” os atores da comunidade pesquisada. Parafraseando Abdalla, esta pesquisa que 
tem como finalidade não apenas “explicar a realidade, mas, sobretudo, compreendê-
la; não só aplicar os conhecimentos de maneira unilateral, mas estabelecer a relação 
entre teoria e prática” e “contribuir para a emancipação dos mesmos, de forma a fazê-
los compreender o significado de se implicarem com suas realidades, assumindo suas 
próprias ações”.

 Entretanto, para finalizar, o que não pode faltar em uma pesquisa–ação é o que 
Hall citado por Melo Neto destaca, ou seja, que ao recolher informações dos sujeitos 
da pesquisa, dos representantes políticos, sindicatos, camponeses, religiosos, entre 
outros que, acabam fazendo parte naturalmente da pesquisa, é essencial o retorno dos 
encaminhamentos e resultados da pesquisa, vejamos

“A informação é devolvida ao povo, de onde a mesma surgiu bem 
como na linguagem e na forma cultural daquele ambiente; o povo e 
o movimento de base passam a estabelecer o controle do trabalho; 
as técnicas de pesquisa ternam–se acessíveis ao povo; um esforço 
consciente é necessário para manter o ritmo da ação–reflexão do 
trabalho; aprender a escutar e a ciência torna –se partes do dia–a–dia 
da população”. (apud, 1981:14)

No tocante aos campos teóricos, nos quais o programa busca para explicar e/ou 
mostrar a realidade do Vale de Mamanguape, temos:

a) Campo teórico educativo: educativa em: FREIRE (1979), ALVES (2000), 
FAZENDA (1994), FREITAS (2001), BOURDIEU (1999), PALHANO SILVA (2004; 
2011); 

b) Campo teórico dos movimentos sociais: AZEVEDO (1986), BARCELLOS 
(1998), BEOZZO (1985), COSTA (1989), CUNHA (1992), ELIADE (1983), PREZIA 
(2000), NASCIMENTO & PALHANO SILVA (2011), SEAMPO, RIBEIRO (1986), 
SILVA (1993), e agricultores familiares: GOHN (2001), FERRAÇO (2005), LIBÂNEO 
(2001), MOLINA (2010), CALDART, GADOTTI (2000), DAGNINO (2009), SANTOS 
(2007), SCHENKEL (2004), SINGER (2004), (2008), STÉDILE (1994);

c) Campo teórico da ação solidária e  da formação do habitus: 
BOURDIEU (1989), (1979), CASTELLS (2000), DAGNINO (1993), ROSITO (2010), 
SADER (1988), SCHERER-WARREN (1993), SANTOS (2000),

d) Campo teórico da fitoterapia/Plantas medicinais: ROBBERS (1997), 
DINIZ, M. F. F . M., OLIVEIRA, R. A.G., MEDEIROS, A.C.D., JÚNIOR, A.M., (1997); 
CARVALHO (1999), DI STASI (1996), FRANCO (1997), CORNÉLIO, MOUCO, 
BERNADINO (2003).
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e) Campo teórico da economia solidaria: SINGER (2010), CASTELLS 
(1999), MEDEIROS (2009), CEBRIÁN (1999), LÉVY (1996), MACHADO (1993), 
MEDEIROS (2009), MANTOAN (2008). SANTOS (1999), SCHAFF (1995), TOFFLER 
(1990), VALENTE(2012), ZOTTELE (2011), BARRETO (2004);

f) Campo teórico da pesquisa - ação: THIOLLENT (1994), BOUFLEUR 
(1997), CARR (1989), CARR (1986), LIBÂNEO (2002),PIMENTA (2002),MIZUKAMI 
(2002), MONTEIRO (2002).           

O programa, como mencionado acima, tem como base os princípios da economia 
solidária: uma base que se consolida na perspectiva da nova sociedade. Nas últimas 
décadas, a economia solidária tem si manifestado como um jeito bem diferente das 
pessoas se organizarem em torno do seu trabalho e dos benefícios que este pode 
produzir. A economia solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como inovadora 
alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. Não 
muito diferente da pesquisa-ação que, conforme Emanuelle Oliveira “supõe uma forma 
de ação planejada de caráter social, educacional, técnico entre outros. A sua utilização 
como forma metodológica possibilita aos participantes condições de investigar sua 
própria prática de forma crítica e reflexiva. Nela estão envolvidos pesquisadores e 
pesquisados e todos estão envolvidos na solução de problemas e na busca de estratégias 
que visam encontrar soluções para os problemas”. 

Princípios e metodologia fundamentais para os movimentos indígenas Potiguara, 
paras Famílias de Agricultura Familiar e Famílias vinculadas as Feiras Agroecológicas.  
Manifestamos que esse marco teórico foi centrado nas oportunidades novas de viver, 
respeitando os saberes, dialogando com a ciência, conhecimento de um modelo 
sistêmico orientador para indivíduos e grupos sociais do litoral Norte Paraibano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contudo, o Programa Proext vem dialogando com comunidades indígenas e com 
os grupos das feiras agroecológicas, buscando conseguir com as metodologias adotadas, 
principalmente com a pesquisa–ação que as necessidades dos mesmos possam ser 
solucionadas de forma responsável, consciente e coletivamente. Na pesquisa–ação, 
neste caso das atividades do Proext, os pesquisadores e pesquisados andam juntos na 
tentativa de organizar as áreas produtivas e alcançar outro estilo de vida.

Na execução do Programa Proext os membros da Equipe realizam estudos sobre 
a literatura, sobre as condições sócio–econômicas-culturais da região, procurando 
compreender a visão de mundo dos sujeitos. Essa ação é ampliada com a elaboração 
de instrumentos para aferir informações e/ou dialogar com os sujeitos. Na medida 
em que a Equipe do Programa vai a campo para interagirem com as personalidades 
selecionadas, realizam entrevistas, coletam material pela história oral ou escrita, 
promovendo o resgate das culturas tradicionais e ao mesmo tempo fazem a sua 
sistematização, classificação e registram as informações, além de se comprometer 
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com o retorno das ações do Programa aos povos indígenas e aos grupos de feirantes 
envolvidos na pesquisa, ou seja, sendo transparente em suas ações.

Pode-se dizer que quando os membros da Equipe realizam ações com os sujeitos, 
empoderando-os, pela troca de saberes, pelos intercâmbios de experiências, pela 
reelaboração de suas práticas articuladas no mundo social, temos um momento impar 
com a vivência. Seguindo essa linha de pensamento, pudemos observar que o interesse/
comprometimento dos agricultores familiares com a mudança vem sendo cada vez mais 
visível, uma vez que os mesmos estão engajados juntamente com os pesquisadores e 
colaboradores na busca pelo fortalecimento da feira. Esse processo a ser executado pelo 
Programa possui uma importância central na formação de estudantes e profissionais 
críticos e comprometidos na transformação da realidade social.

Por tanto, a avaliação terá as seguintes características, de ser participativa, 
sistemática e contínua na medida em que for sendo desenvolvidas as ações educativas. 
Estas serão avaliadas pelo conjunto dos participantes das atividades educativas. Para 
tal será construído instrumento específico que permita que o público possa expressar 
sua opinião. Esse processo avaliativo possibilita a correção, se necessário, das ações. 
Os resultados do programa serão sistematizadas e socializados para os sujeitos da 
ação, com os educadores, as entidades representativas dos Indígenas e em evento 
acadêmicos e Sigproj. Para os sujeitos do programa os resultados serão apresentados 
em linguagem visual própria para que tenha compreensão. Os resultados também 
serão divulgados através dos meios de comunicação disponibilizada pela UFPB e no 
âmbito do DED-CCAE, como Chegando, Informe Já, Web Rádio Universitária Litoral 
Norte e site do GEPeeeS, além das ações da Incubadora Popular e Solidária do Vale do 
Mamanguape - INCUPOSVAM.
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RESUMO

A construção da esfera social pública, enquanto participação social e 
política dos cidadãos, diz respeito à existência de entidades e movimentos 
não governamentais, não mercantis e não partidários. Tais entidades 
e movimentos são privados por sua origem, porém públicos por sua 
finalidade. Eles promovem a articulação entre a esfera pública e o âmbito 
privado como nova forma de representação, buscando alternativas de 
desenvolvimento democrático para a sociedade. Nessa perspectiva, podem 
assumir um papel estratégico quando se transformam em sujeitos políticos 
autônomos e levantam a bandeira da ética, da cidadania, da democracia 
e da busca de um novo padrão de desenvolvimento que não produza a 
exclusão social e a degradação ambiental. O objetivo desse trabalho foi 
reconhecer a importância e o trabalho das associações de direito civil 
sem fins lucrativos, especialmente a AS-PTA – Agricultura Familiar e 
Agroecologia que desenvolve projetos na região do agreste da Paraíba para 
as comunidades rurais que convivem com as adversidades climáticas e 
socioambientais. A discussão das ações da AS-PTA foi com base no balanço 
do Plano Trienal 2008 – 2010. Durante esse período o programa local da AS-
PTA manteve-se ativo no fortalecimento de redes e articulações do campo 
agroecológico. As ações nesse campo foram assumidas de comum acordo 
e conjuntamente com o Polo Sindical e as Organizações da Agricultura 
Familiar da Borborema, que também incorporou em sua própria estratégia 
de constituição a necessidade desse tipo de articulação em rede.
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INTRODUÇÃO

O termo sociedade civil foi construído ao longo da História. Foi empregado por 
Hobbes e Rousseau durante os séculos XVII e XVIII (VIEIRA, 1997) para diferenciar 
a suposta condição de estado natural, em que os homens teriam vivido em liberdade, 
guiados apenas pelas paixões e necessidades, da sociedade regida por leis e dirigida por 
um corpo político, na qual liberdade e razão deveriam coexistir fundadas na concepção 
de contrato social.

No século XIX o termo “sociedade civil” foi empregado por Hegel, para quem as 
regras de mercado são fundamentais para a estruturação da sociedade civil. Segundo 
a compreensão de Vieira (1997), Hegel entendia que nem a família nem o Estado são 
capazes de esgotar a vida dos indivíduos nas sociedades modernas e a sociedade civil 
implica, simultaneamente, determinações individualistas e a procura de um princípio 
ético que só poderia vir das corporações, e jamais do mercado.

Na terceira década do século XIX começa a ser usada da expressão “questão social” 
(Netto, 2004). Mas, para Netto (2004) somente a partir da segunda metade do século XIX 
a questão social ganhou um cunho conservador que tanto a naturalizou quanto buscou 
a manutenção e a defesa da ordem burguesa. Dessa forma, as ações como respostas ao 
enfrentamento da questão social se pautavam em práticas assistencialistas, através de 
associações voluntárias ligadas, em sua maioria, às organizações religiosas e étnicas. 
Segundo Coelho (2002), os valores religiosos contribuíram para desenvolver o setor 
voluntário da sociedade. A família, os amigos, os vizinhos e a Igreja eram as primeiras 
instâncias as quais se devia apelar em tempos de necessidade. Somente quando essas 
instituições não fossem capazes de resolver os problemas sociais, o Estado intervia.

Em 1840 surgiu o termo movimento social para designar a emergência do 
movimento operário europeu, avançando, posteriormente, para representar, a 
organização racional da classe trabalhadora em sindicatos e partidos, empenhados 
na transformação das relações capitalistas de produção. Em seguida, adquiriu a 
característica de referir-se a uma multiplicidade de novas formas de participação, 
igualmente pensadas em função da alteração da lógica capitalista, só que agora 
organizadas espontaneamente.

A noção de sociedade civil muda consideravelmente juntamente com o objetivo dos 
movimentos sociais. A sociedade civil, com o seu conjunto de associações voluntárias, 
independentes do sistema econômico e político, absorve, dinamiza e direciona para 
a esfera pública os problemas emergentes nas esferas privadas. Via esfera pública, 
a sociedade civil procura impedir que o sistema político restrinja o seu raio de ação 
às questões vinculadas aos interesses particularistas (COSTA, 1994). Dessa forma, a 
esfera pública se constitui como o espaço intermediário, de debate e de disputa, onde 
as demandas sociais se apresentam e podem ou não ser canalizadas ao interior do 
sistema político e administrativo.

A partir da década de 1970, com influencia dos movimentos sociais, a ideia sobre 
sociedade civil mudou consideravelmente (ABÍLIO, 2011) . Período de ditadura militar 
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no Brasil, as organizações não governamentais (ONG’s) eram os principais canais de 
expressão das demandas populares, onde havia uma crise política de confiança entre 
o Governo e a população. Expressões como autonomia, autogestão, independência, 
participação, direitos humanos e cidadania passaram a ser associadas ao conceito de 
sociedade civil, pois as mobilizações dessas organizações não se limitaram na busca 
por serviços coletivos, mas vão inserir, também, em suas discussões e reivindicações, 
a incorporação e defesa de direitos de vários segmentos societários vulneráveis à 
discriminação, exploração e marginalização. Trata-se, agora, de uma maneira de pensar 
a sociedade, transformando a noção de sociedade civil e passando a compreendê-la em 
oposição não apenas ao Estado, mas também ao mercado.

No final dos anos de 1980, a incapacidade do setor público na prestação de 
serviços (GONÇALVES, 1996) estabeleceu um impasse de outra ordem para a ação 
da ONG. Observa-se uma crise de confiança que não tem mais o fundamento político, 
mas econômico e que deriva da incompetência e ineficácia do Estado em prestar a 
assistência demandada pela população. 

O novo relacionamento que surgiu foi denominado de parceria e possibilitou 
as ONG’s participarem da implementação e co-gestão de políticas públicas de 
caráter social. Segundo Montaño (2003), a ONG, deixa de ficar ao lado e apoiando o 
movimento social e passa agora a ser o ator principal nesta relação. O que era apenas 
um coadjuvante do movimento social, passa a ocupar o lugar deste. 

Essa mudança ocorrida favoreceu, a partir dos anos 1980, que às lutas de 
sobrevivência, economia, habitação, terra e bem-estar social, fossem incorporadas 
novas agendas políticas de ecologia, paz e antirracismo. Nessa perspectiva, de acordo 
com Cabral (2000), a sociedade civil, através de ONG’s, tem contribuído para a formação 
humana em suas múltiplas dimensões. Tal contribuição se reflete na construção de 
identidades dos sujeitos, de modo que essas entidades têm se constituído como agentes 
sociais que realizam mediações de caráter educacional e político, assessoria técnica, 
prestação de serviços e apoio material e logístico para comunidades específicas.

Organizações e movimentos, apoiados por ONG´s e órgãos governamentais tem 
desenvolvido metodologias e técnicas, na interação com a comunidade, que representa 
efetivas soluções de transformação social no campo da convivência com o semiárido. 
Exemplo disso tem sido a implantação de metodologias participativas para construção 
conjunta de equipamentos sociais de captação de água da chuva para consumo humano 
e para a de alimentos.

A parceria com entidades sem fins lucrativos têm contribuído para desconstruir 
a cultura da dependência, do semiárido como significado de pobreza e escassez, e a 
construir, a partir de um novo olhar e de um novo fazer, uma cultura da participação, 
do protagonismo social, mobilizando e envolvendo famílias rurais de baixa renda, mais 
afetadas pela situação de pobreza, pela falta de condições de vida em processos de 
organização social. 

O objetivo desse trabalho foi reconhecer a importância e o trabalho das 
associações de direito civil sem fins lucrativos, especialmente a AS-PTA – Agricultura 
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Familiar e Agroecologia que desenvolve projetos na região do agreste da Paraíba para 
as comunidades rurais que convivem com as adversidades climáticas e socioambientais 
resultantes de um modelo de desenvolvimento degradador de contextos humanos e 
ambientais.

DESENVOLVIMENTO

Nesse palco de múltiplos cenários, a sociedade civil pode ser vista como agente 
social com ação de desenvolvimento social. Nesse caso, constituem um campo fértil 
para investigações sobre processos de mudanças no meio rural, ao se expressarem 
sob múltiplas faces e perspectivas, gerando possibilidades de alimentar reflexões e 
ações com vistas ao reconhecimento das comunidades desassistidas. 

A AS-PTA – Agricultura Familiar e Agroecologia é uma associação de direito civil 
sem fins lucrativos que, desde 1983, atua para o fortalecimento da agricultura familiar 
e a promoção do desenvolvimento rural sustentável no Brasil. A AS-PTA participou da 
constituição e atua em diversas redes da sociedade civil voltadas para a promoção do 
desenvolvimento rural sustentável com enfoque agroecológico no enfrentamento dos 
grandes desafios da sustentabilidade agrícola pelas famílias agricultoras. Ao mesmo 
tempo, constituem espaços de aprendizado coletivo, essas redes proporcionam ações 
articuladas de organizações e movimentos da sociedade para influenciar elaboração, 
implantação e monitoramento de políticas públicas.

A busca e a disputa de suporte financeiro que viabilize as ações são constantes 
(VIEIRA, 1997). Nesse contexto, a AS-PTA tem sido apoiada por um amplo conjunto 
de parceiros da cooperação internacional e organismos privados e públicos nacionais, 
dentre eles a União Europeia; Fundação Ford; Fundação Heifer; EED; Misereor; 
Fundação Luterana de Diaconia; ActionAid Brasil; War on Want; ICCO; Agricultures 
Network; CCFD; AVSF; CESE; Cáritas Brasileira; Manos Unidas; Ministérios do 
Meio Ambiente (MMA); Ministério do Desenvolvimento Social (MDS); Ministério da 
Agricultura e Abastecimento (Mapa); Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Petrobras. 

O trabalho da AS-PTA é desenvolvido no Paraná com o Programa de 
Desenvolvimento Local do Contestado (Centro-sul do Paraná e Planalto Norte de 
Santa Catarina), no estado do Rio de Janeiro com o Programa de Agricultura Urbana 
no município do Rio de Janeiro e na Paraíba com o Programa de Desenvolvimento 
Local do Agreste da Paraíba. 

O Programa de Desenvolvimento Local do Agreste da Paraíba concentra sua 
ação em 15 municípios compreendidos pela área de abrangência do Polo Sindical e 
das Organizações da Agricultura Familiar da Borborema. A estratégia do programa 
está orientada para apoiar o aprimoramento das capacidades técnicas, metodológicas, 
sócio-organizativas e políticas das organizações vinculadas ao Polo para que formulem, 
defendam e executem um projeto de desenvolvimento rural na região baseado nos 
princípios da sustentabilidade socioambiental por meio da agroecologia. 
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O Polo da Borborema é formado por uma rede de 15 sindicatos de trabalhadoras 
e trabalhadores rurais, aproximadamente 150 associações comunitárias e uma 
organização regional de agricultores ecológicos. Organizados em diferentes 
áreas temáticas – recursos hídricos, agrobiodiversidade, criação animal, saúde e 
alimentação, cultivos ecológicos, comercialização – o Programa assessora redes 
de inovação agroecológica que articulam mais de cinco mil famílias agricultoras do 
Território da Borborema.

Além das atividades desenvolvidas na região do agreste paraibano, a AS-PTA 
empenha-se em fomentar relações de intercâmbio com outras organizações, redes e 
movimentos do campo agroecológico em outras regiões do estado da Paraíba e do 
semiárido brasileiro. Para isso mantém participação ativa na construção da Articulação 
do Semiárido Paraibano (ASA-PB) e da Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA 
Brasil).

O balanço do Plano Trienal 2008 – 2010 da AS-PTA demonstra que o Polo 
Sindical da Borborema conseguiu constituir as condições jurídicas e políticas para 
atuar na perspectiva da organização da agricultura familiar e criou as condições 
para que as organizações a ele vinculadas avançassem em suas práticas voltadas à 
promoção do desenvolvimento em suas respectivas áreas de atuação. 

Nessa evolução, destacam-se as iniciativas de alguns sindicatos que incorporaram 
de forma mais sistemática a promoção da Agroecologia em seus municípios. Para 
tanto, introduziram modificações em suas formas organizativas para levar a frente esse 
tipo de trabalho junto às comunidades. Entre essas modificações, quatro sindicatos 
(Massaranduba, Queimadas, Alagoa Nova e Arara) constituíram comissões temáticas 
para organizar os processos de experimentação e formação agroecológica. Somados 
aos três sindicatos que anteriormente já adotavam esse método organizativo, mais da 
metade dos sindicatos atualmente vinculados ao Polo tem assumido efetivamente, em 
diferentes níveis, ações no campo da promoção do desenvolvimento agroecológico. 

A incorporação dessa nova perspectiva de ação pelos sindicatos vinculados ao Polo 
da Borborema foi fortemente influenciada pelas experiências acumuladas no período 
anterior pelos sindicatos de Lagoa Seca, Remígio e Solânea, e pelas capacidades que 
tiveram as lideranças do Polo de transformar essas experiências em objeto de reflexão 
dos demais sindicatos da região. 

Desde a sua constituição como pessoa jurídica, o Polo vem celebrando parcerias 
com diferentes organismos do Estado. Essas parcerias abriram a possibilidade para 
o Polo se viabilizar do ponto de vista financeiro, no entanto vieram acompanhadas 
de exigências no campo burocrático desproporcionais às capacidades administrativas 
instaladas, demandando mão de obra que não estava disponível para a sua execução.

Outro importante acontecimento no campo das organizações da região foi a 
fundação da Eco-Borborema, uma associação regional de agricultores(as) produtores 
de alimentos ecológicos. Essa associação, também vinculada ao Polo, assumiu o tema 
da comercialização que até então vinha sendo tratado no âmbito da comissão de 
cultivos ecológicos do Polo. Com o surgimento da associação, o debate regional sobre 
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as estratégias de comercialização de alimentos ecológicos ganhou um fórum próprio 
capaz de definir normas e procedimentos para a regulação coletiva das relações das 
famílias com os diferentes mercados. 

 As ações do programa em parceria com o Polo favoreceram os processos 
comunitários de transição agroecológica, envolvendo um número crescente de famílias 
e de grupos em torno das formas associativas de fortalecimento das economias 
familiares. Os resultados positivos dos processos de transição tornaram-se evidentes 
durante a seca ocorrida em 2006, em parte significativa da região abrangida pelo Polo. 
Nas áreas de sua maior incidência, os contrastes existentes entre as propriedades que 
ingressaram e que não ingressaram em trajetórias de transição agroecológica foram 
nítidos. 

Os efeitos positivos da estratégia agroecológica para a convivência com o 
semiárido evidenciados nessa conjuntura climática desfavorável foram objeto de 
reflexão no Polo. Ao mesmo tempo em que essas evidências fortalecem o trabalho de 
promoção da Agroecologia junto às bases sociais na região, elas ressaltaram o papel 
essencial que pode vir a ser desempenhado pelas políticas públicas e as iniciativas 
comunitárias na construção de maiores níveis de estabilidade dos sistemas produtivos, 
quando os mecanismos de regulação da oferta e de manutenção descentralizada dos 
estoques de recursos produtivos são mobilizados de forma eficiente. 

Nos últimos anos o Programa Um Milhão de Cisternas permaneceu como um 
componente importante de mobilização comunitária para o abastecimento das 
demandas de água para o consumo doméstico. As políticas da Conab - Companhia 
Nacional de Abasteciemento de garantia de preço e de compra direta às famílias 
asseguraram a constituição de estoques de seguridade de sementes que abasteceram 
os bancos comunitários e favoreceram o acesso de grupos organizados de produtores 
ecológicos a mercados institucionais. Os fundos rotativos solidários se multiplicaram 
e diversificaram seus objetivos, aumentando o acesso das famílias a recursos para 
o investimento em infraestrutura para o desenvolvimento local. Atualmente são 
identificados 107 fundos rotativos Solidários Geridos por 205 comunidades presentes 
nos municípios abrangidos pelo Polo. 

No campo do manejo dos recursos hídricos, a ampliação das capacidades de 
estocagem de água aumentou a segurança hídrica das famílias. Somente em 2006 
foram construídas 1.000 cisternas acopladas com bombas manuais, o que elevou para 
4.300 o número de famílias beneficiadas na região com essa infraestrutura, ou seja, um 
acréscimo de 30% no ano. 

As práticas inovadoras de produção e armazenamento de forragens, que até 2005 
vinham sendo incorporadas com maior intensidade em comunidades de Solânea e 
Soledade, irradiaram-se a partir de 2006 para outros municípios do Polo. O ano seco se 
manifestou particularmente efetivo em Solânea e Soledade, praticamente impedindo a 
produção forrageira no período. Para manter os seus rebanhos, as famílias que haviam 
inovado nesse campo lançaram mão dos estoques constituídos no ano anterior. Em 
2006, em que pese os efeitos da seca, 90 famílias em nove municípios produziram 
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e estocaram seiscentas toneladas de forragem, na forma de fenos, farelos e silagem. 
A comissão saúde e alimentação do Polo também desenvolveu atividades destinadas 
a aumentar a estabilidade alimentar e nutricional das famílias, atenuando os efeitos 
comuns da sazonalidade climática sobre a disponibilidade de alimentos. 

A rede de bancos de sementes comunitários no Polo consolidou-se no triênio, 
tendo atingido em 2006 o número de 82 bancos abrangendo 3080 famílias. Essa rede 
vem funcionando como um espaço de articulação e aprendizado entre as comunidades, 
o que tem proporcionado a melhoria continuada dos processos coletivos de gestão dos 
estoques comunitários. Esses estoques vêm servindo como fontes de regularização 
da disponibilidade de sementes de qualidade para as famílias sócias, garantindo o 
aproveitamento integral dos ciclos chuvosos. 

O tema do acesso aos mercados foi outro que mereceu especial destaque na 
programação da equipe local da AS-PTA no período. As estratégias de comercialização 
do grande leque de produtos presente em propriedades em transição agroecológica 
têm se ancorado na construção ou revalorização de múltiplos canais mercantis, nos 
quais as famílias e grupos se inserem e tiram partido de acordo com suas estratégias 
econômicas. Nos dois últimos anos, foram criadas três novas feiras agroecológicas, 
atingindo um total de nove feiras na região. A primeira foi no município de Remígio, 
mobilizando particularmente famílias de assentamentos rurais, e a segunda foi 
em Campina Grande. Em seu conjunto, as setenta famílias feirantes escoaram 800 
toneladas de 70 diferentes produtos próprios e de mais 190 famílias fornecedoras. O 
faturamento médio por família foi de cinco mil reais no ano, o que equivale a um salário 
mínimo por mês por família feirante. 

Outro circuito comercial melhor explorado nos últimos três anos foi o dos 
mercados institucionais. Além de configurarem-se como novos canais para a venda 
de produtos tradicionalmente comercializados pela agricultura familiar da região, 
esses mercados criaram a possibilidade de venda de novos produtos. Entre eles estão 
as sementes de variedades locais e forrageiras para a constituição de estoques dos 
bancos de sementes e grãos para a elaboração da multimistura. Todos esses mercados 
institucionais foram acessados através do Programa de Compra Antecipada Especial 
da Agricultura Familiar mantido pela Conab. Por meio desse mecanismo em 2006 
cinquenta e seis famílias venderam produtos para a merenda escolar, para a confecção 
de multimistura e para os bancos de sementes comunitários. 

Outra estratégia de comercialização que vem sendo exercitada pelo Polo refere-se 
à exploração de produtos específicos, tirando partido dos mecanismos de valorização 
econômica em cadeias produtivas. Esse é o caso, por exemplo, da produção de algodão 
orgânico que apresenta boas perspectivas de ganhar densidade e efeito de escala na 
região através da articulação dessa iniciativa com outras que vêm sendo desenvolvidas 
em distintos estados do Nordeste. 

Projetos construídos com articulações concretas entre os grupos envolvidos 
possibilitam conexões que se dão, acima de tudo, pela ressignificação dos princípios 
que fundamentam o cotidiano individual e coletivo, além de contribuírem para a 
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sustentabilidade dos processos que decorrerão das elaborações iniciais. São, portanto, 
propostas que possibilitam focar as finalidades sociais, fortalecendo os grupos e 
resultando em ações sustentáveis para o ser humano e para a sociedade. Os grupos 
sociais beneficiados se envolvem, constroem conhecimentos pertinentes e passam a 
enfrentar suas realidades com planejamento coletivo, além de se qualificarem a partir 
de cursos, oficinas técnicas e pedagógicas, eventos e intercâmbio de experiências com 
outras realidades no estado e região. Como efeito, realidades são modificadas nas 
dimensões econômica, familiar, social, pessoal e política.

CONCLUSÕES

Durante o triênio 2005-2007 o programa local da AS-PTA manteve-se ativo no 
fortalecimento de redes e articulações do campo agroecológico que se estruturam para 
além de sua área de abrangência prioritária. As ações nesse campo foram assumidas 
de comum acordo e conjuntamente com o Polo Sindical e as Organizações da 
Agricultura Familiar da Borborema, que também incorporou em sua própria estratégia 
de constituição a necessidade desse tipo de articulação em rede. 

Refletir sobre esse novo padrão de enfrentamento da questão social no âmbito 
da política social brasileira, baseado na parceria entre o Estado e as ONG’s merece 
análises mais profundas a cerca dessa temática, pois a intenção desse artigo foi 
apenas reconhecer e destacar alguns aspectos relevantes acerca da intervenção 
social realizada pela AS-PTA no agreste da Paraíba.

É importante destacar que a funcionalidade do terceiro setor não é de apenas 
executar os bem coletivos, mas além de exercerem seu papel reivindicatório junto 
à sociedade, deve exigir do Estado o desenvolvimento de uma política social bem 
planejada que englobe concretamente os princípios consagrados e os direitos 
garantidos na Constituição.

Todo cuidado deve ser tomado para que os serviços nos quais a população 
passa a reivindicar a responsabilidade não mais ao Estado, mas às ONG’s, não 
comprometem a própria concepção de direito social já conquistada. Outra preocupação 
é com a terceirização da política pública, pois essas ações fragmentadas, pontuais, 
focalizadas e marginais não podem retroceder no tempo e recolocar a política social 
nos primórdios da história, onde ela era executada voluntariamente pela família, 
vizinhos, amigos e Igreja, sem a responsabilidade do Estado.
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RESUMO 

As plantas medicinais constituem um recurso natural muito importante por 
aumentar a biodiversidade dos sistemas de produção, por serem grande 
potencial econômico e revelar a riqueza cultural e de saberes de uma 
população. Compreender a funcionalidade do agroecossistema representado 
pelo quintal formado por plantas medicinais pode nos possibilitar grandes 
avanços nos processos de resgate e produção. O Diagnóstico Rápido 
Participativo (DRP) é uma metodologia que se presta muito bem a essa 
demanda por permitir a participação e rapidez nos diagnósticos realizados. 
O estudo realizado teve o objetivo de utilizar metodologias participativas 
na caracterização de um quintal agroecológico de plantas medicinais. Este 
quintal está localizado na comunidade Pedra Grande, Solânea, Estado 
da Paraíba. Para a realização do trabalho foi utilizada a metodologia 
do Diagnóstico Rural Participativo de Agroecossistemas (DRPA). As 
técnicas empregadas foram: observação direta, entrevista individual não 
estruturada, caminhada transversal, matriz de uso do tempo e matriz de 
realidade/desejo. A entrevista não estruturada exigiu mais tempo dos 
envolvidos e permitiu entender o resgate das plantas medicinais fomentado 
pelos trabalhos da AS-PTA no município de Solânea, a participação nos 
encontros de formação e o manejo das plantas medicinais. A travessia foi 
eficaz para o levantamento etnobotânico das 72 plantas do quintal, sua parte 
utilizada e as indicações. A matriz de uso do tempo revelou a desigualdade 
de gênero dentro dos trabalhos do quintal, pois a mulher continua sendo 
a principal responsável pelo seu manejo. A matriz de realidade/desejo 
caracterizou um pouco dos sonhos e desejos frente à realidade do quintal 
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e da comunidade, possibilitando discutir formar de realiza-los. As técnicas 
de DRP utilizadas foram eficazes na caracterização do quintal agroecológico 
de plantas medicinais, destacando-se a entrevista não estruturada como 
uma das técnicas mais efetivas na coleta de informações mais completas.

Palavras-chave: Levantamento. Ervas medicinais. Agroecologia.

INTRODUÇÃO

Desde o surgimento da humanidade o homem utiliza plantas no tratamento de 
doenças. O surgimento dos medicamentos químicos significou grande avanço na cura e 
no tratamento das enfermidades, no entanto os males causados pela elevada utilização 
dos medicamentos industrializados e o alto preço são alguns dos motivos que levam 
as pessoas a buscarem as plantas medicinais e conhecer as suas formas de utilização 
por meio do conhecimento repassado entre as gerações e também pelos trabalhos de 
resgate do etnoconhecimento.

Do ponto de vista da Agroecologia, considera-se que a unidade de produção 
agrícola é formada por diversos sistemas de produção. Agroecossistema é o conjunto 
desses sistemas e se diferencia dos ecossistemas naturais por ser regulado pela ação 
do agricultor na busca de um determinado propósito, que é a produção de bens 
úteis (ALTIERI; NICHOLS, 2000; CAPORAL; COSTABEBER, 2000; GLIESSMAN, 
2001; TEIXEIRA, 2007). Nesse contexto, o quintal de plantas medicinais passa a ser 
considerado dentro de uma perspectiva sistêmica, na qual o agroecossistema interage 
com outros ecossistemas ao seu redor e com os sistemas econômicos e sociais.   

A instalação e manutenção desses quintais seguindo os princípios da Agroecologia 
significa mais que produção vegetal. Surge como mecanismo de transformação da 
situação atual dos quintais, preocupando-se não apenas com a cadeia produtiva e a 
renda, mas com a relação ser humano-ambiente, buscando modelos sustentáveis 
para o campo. Será por meio da pesquisa interdisciplinar com as plantas medicinais 
a construção do conhecimento científico junto com o conhecimento tradicional 
para subsidiar a produção dessas espécies como forma de desenvolvimento local e 
sustentável.

No contexto recente de promoção da participação popular, seja no desenvolvimento 
da pesquisa científica ou na construção de políticas públicas se destaca o surgimento 
de uma infinidade de técnicas e metodologias participativas para diagnosticar e, 
especialmente, planejar as novas propostas para o desenvolvimento dos envolvidos. O 
DRP (Diagnóstico Rápido/Rural Participativo) surgiu do RRA (Rapid Rural Appraisal) 
com origem nos trabalhos de Robert Chambers nos Estados Unidos (GOMES et. al, 
2001) e sofre modificações de acordo com a realidade estudada.

Segundo Chambers (1989), o DRP é um termo utilizado para designar “um 
conjunto de métodos e abordagens que possibilitam às comunidades compartilhar e 
analisar sua percepção acerca de suas condições de vida, planejar e agir”. Para Gomes 
et al (2001), o conceito de participação, no âmbito dos processos de diagnósticos e 



500

planejamentos participativos, sugere divisão de poder na tomada de decisão, passando 
pelo controle das partes sobre a execução e a avaliação dos resultados pretendidos, 
onde os participantes tomam parte das decisões e tem parte dos resultados.

O que contribuiu para a popularização desse método não foi apenas a participação 
ativa dos beneficiários envolvidos no processo e uma multidisciplinaridade técnica, mas 
a maior rapidez na obtenção de dados importantes para a promoção do desenvolvimento 
socioeconômico de populações rurais. Nessa perspectiva, realizou-se um estudo com o 
objetivo central de utilizar metodologias participativas na caracterização de um quintal 
agroecológico de plantas medicinais.

 
DESENVOLVIMENTO

O quintal agroecológico de plantas medicinais estudado, ano de 2014, está 
localizado na comunidade Pedra Grande, na cidade de Solânea, Paraíba. Para a 
realização do trabalho foi utilizada a metodologia do Diagnóstico Rural Participativo 
de Agroecossistemas (DRPA). A metodologia de DRPA utilizada neste estudo pautou-
se pela utilização de técnicas que favoreceram a geração participativa de informações. 
Nesse sentido, além da observação direta e da realização de entrevista individual 
não estruturada, foram constituídos espaços coletivos de discussão sobre a realidade 
local do quintal, objetivando-se a aplicação de técnicas qualitativas de investigação 
(caminhada transversal, matriz de uso do tempo e matriz de realidade/desejo) que 
permitiram a expressão de opiniões e a caracterização do quintal produtivo. Essas 
informações foram registradas e posteriormente sistematizadas.

Para entender essas técnicas e sua autêntica possibilidade de diagnosticar 
de forma participativa são destacadas abaixo as técnicas testadas na caracterização 
do quintal. Vale ressaltar que estas técnicas não devem ser interpretadas como um 
pacote fechado, mas sim intercruzando e construindo novos caminhos e técnicas, pois 
a simples aplicação das mesmas não torna participativo o processo de diagnóstico da 
realidade local. Para Chambers e Guijt (1995), deve-se aprender a ver o processo como 
um dos produtos do DRP. Ele deve ser considerado mais que o simples exercício de 
diagnóstico e coleta de dados. O DRP não pode ser considerado apenas um pacote de 
técnicas a serem utilizadas indiscriminadamente. 

Após algumas visitas ao local de estudo, o quintal, foram ocorrendo a observação 
direta e as conversas informais, esse tipo de entrevista baseada no diálogo é chamada 
de não estruturada e permeou todo o desenvolvimento do trabalho. Foi através dela que 
as informações mais relevantes e qualitativas foram coletadas. Na descontração e na 
segurança adquiria Dona Isabel contou que em 1999 na cidade de Solânea a Assessoria 
e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA), que já atuava na região do 
Polo da Borborema, reunida com os agricultores questionou a pouca utilização das 
plantas medicinais pelas famílias e perda desse costume. Na ocasião, os agricultores 
explicaram a falta de estrutura, pois o tempo era empregado em outras atividades 
mais importantes, como o roçado e os animais e que estes competiam diretamente 
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com plantas medicinais. A AS-PTA se propões a doar os materiais para a construção 
do quintal, como tela e depósito para a água, e em mutirão a comunidade construiu o 
quintal, que começou com poucas plantas trazidas pelos vizinhos. 

Para aprimorar os conhecimentos adquiridos com os pais, Dona Isabel participou 
de encontros de formação com freiras da cidade de Pirpirituba-PB, onde além de 
aprender as melhores horas para colher as plantas, pôde desenvolver receitas de xarope, 
lambedor e de sabonete com as plantas medicinais. Aprendeu muitos ensinamentos 
com médicos homeopáticos e atualmente participa de encontros de formação na cidade 
de Lagoa Seca-PB, organizados pela AS-PTA, onde as participantes trocam novas 
plantas medicinais e experiências, como, por exemplo, alternativas de canalizar a água 
utilizada na casa para o reaproveitamento pelas plantas, bem como a reutilização de 
baldes plásticos e sacolas descartáveis na confecção dos jarros de plantas.

O manejo realizado no quintal ou faxina, pois parte da estrutura da cerca é 
construída com feixes de varas, é simples, caracterizado pela mão de obra familiar. Na 
manutenção dos quintais, o manejo tem papel fundamental e está relacionado com o 
conhecimento local. As plantas são adubadas com recursos endógenos e fertilizantes 
químicos não entram no sistema. A irrigação é realizada por meio de captação de água 
da chuva em barreiros e em cisternas de placa, utilizando regador duas vezes ao dia 
(manhã e final da tarde). A escassez de água tornou Dona Isabel criativa, considerando 
o quintal uma extensão de sua casa e dedicando todos os dias parte do seu tempo, 
ela desenvolveu o balcão da economia, uma estrutura de madeira que funciona como 
suporte para os vasos de plantas, ao regar essas plantas o excesso escorre e acaba por 
regar as que se encontram no solo, sob esse suporte.

As plantas são para a utilização da própria família e da comunidade, uma vez 
que algumas manifestações de dores ou mal estar são diagnosticados e tratados sem 
a necessidade de ir ao hospital. O excedente é comercializado semanalmente na feira 
agroecológica do município de Solânea, organizada pelo sindicato dos trabalhadores 
rurais do município. 

O quintal de plantas medicinais passa a ser visto como um sistema produtivo 
gerador de renda familiar, pois as ervas ali produzidas, além do consumo familiar 
têm significativo valor comercial. A partir de então, o quintal foi sendo redescoberto 
e reconhecido pela família e pela comunidade como um agroecossistema complexo 
de interações de seus componentes e como um espaço de produção agroecológica 
no entorno da casa. E assim essa tecnologia que se consistiu com os antepassados, 
tomou consistência no território e o manejo agroecológico do quintal passou a ter um 
significado cultural, social e econômico para a família.

A caminhada transversal consistiu em percorrer todo o quintal observando 
bem o agroecossistema. Nessa ocasião ocorreu o levantamento etnobotânico do 
conhecimento de Dona Isabel sobre as ervas cultivadas (Tabela 1). A realização desta 
técnica transformou-se num momento extremamente rico em termos práticos para 
coleta de informações.
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TABELA 1. Plantas medicinais reconhecida em um quintal agroecológico, parte 
utilizada e indicações. Pedra Grande, Solânea, 2014.

Nome Comum Parte Utilizada Indicações

Agrião do Pará Folha Inflamações

Alecrim Folha Nervosismo

Alfazema Folha Ferimento, inflamação

Amora Folha e fruto Menopausa

Ampicilina Folha Dor na coluna

Arcanfo Folha Enjoo

Arnica Folha Dores

Arruda Folha Dor na barriga e mau-olhado

Babosa Folha Ferimentos

Bananinha Folha Limpeza do sangue

Bico de Papagaio Folha Dor de cabeça e febre

Boa Noite Folha Sabonete

Boldo Folha Dor na Barriga

Bom Dia Folha Tosse

Bunitinha Folha Dor de barriga

Camomila Folha e flor Calmante e insonha

Cana-de-Macaco Folha Coração e pedras nos rins

Capeba Folha Inflamações

Capim Pé-de-Galinha Raiz Tosse

Capim Rosário Folha Infecção urinária

Capim Santo Folha Calmante

Cavalinha Caule Tuberculose

Chambá Folha Tosse e gripe

Chanana Flor Ferimento

Cipó Leite Folha Verruga

Cana-do-Brejo Folha Pressão alta

Coentro do Maranhão Folha Trombose

Confrei Folha Queimadura e pressão alta

Coração de Amor Folha Dores

Cordão de São Francisco Folha Vômito

Cravo de Defunto Flor Dengue e alcoolismo

Dalha Branca Folha Tosse

Erva Sal Folha Salada

Estrela do Mar Flor Dores

Fava de Cheiro Vagem Dor de dente

Frizinho Folha Limpeza do sangue

Guaco Folha Tuberculose e mordida de cobra

Guiné Folhas Dores e mau-olhado
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Hortelã Folhas Trombose e enxaqueca

Insulina Folha Diabetes e vesícula

Jarmim Manga Folha Tosse

Jurubeba Fruto Sinusite

Licença Folha Dor de barriga

Língua de Sapo Folha Triglicerídeos

Major Gomes Folha Salada

Malva Corona Folha Bactericida

Malva Santa Folha Cansaço

Malvariço Folha Tosse

Manjericão Folha Condimentar

Marcela Folha e flor Dor de barriga

Mastruz Folha Dor de cabeça

Mata Pasto Folha Intoxicação alimentar

Mil Folhas Folha Epilepsia e pressão alta  

Mirra Folha Sinusite e dores

Muringa Folha Bucite

Nuvens de Anjo Folha Epilepsia

Pata de Vaca Folha Diabete

Pega Rapaz Folha Dor de dente

Peniciliana Folha Visão e dores no útero

Pinhão Roxo Folha Dor de cabeça

Poejo Folha
Dor de cabeça e de barriga, pressão alta, 
tosse e febre 

Quebra Pedra Folha Pedra nos rins

Rabo de Raposa Folha Sabonete

Saião Folha Gastrite

Salve Folhas Ressaca

Senerária Folha Visão

Tetraciclina Folha Inflamações

Trançagem Folhas Inflamação na garganta

Vassourinha de Botão Folha e flor Dor nos rins

Vique Folha Dor de cabeça e enjoo

Zedoária Folha Torcicolo

Zezinho Folha Útero

 
 Observa-se a biodiversidade de plantas cultivadas com 72 plantas, expressando 

seu potencial de uso. Além das medicinais, cultiva-se ainda algumas hortaliças como 
coentro, tomate, cebolinha, couve-folha, pimentão, pimenta, cebolinha e quiabo. As 
frutíferas são acerola, romã e limão e a roça é formada pelas culturas anuais de milho, 
feijão-fava e feijão mulatinho.

Completa a diversificação produtiva a presença de pequenos animais como 
as galinhas caipiras. Estes animais são, em sua maioria, criados à solta sem uso de 
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cercas, característica encontrada também por Ambrósio et al. (1996), o que muitas 
vezes causam prejuízos já que ocupam os mesmos espaços que o roçado, e prejudicam 
os plantios nos arredores das casas, principalmente nas plantas mais jovens. Foram 
encontradas semelhanças em outros quintais da Paraíba, conforme aborda Freire et 
al. (2005).

A agricultura familiar, por meio do conhecimento popular, exerce grande 
contribuição na elaboração de estratégias de desenvolvimento sustentável. Neste 
sentido, o quintal é produtivo e tem um papel fundamental nesse contexto, pois é um 
espaço de grande diversidade, de acesso autônomo, o qual se cultivam ou se mantêm 
múltiplas espécies que fornecem parte das necessidades medicinais, nutricionais 
e alimentares da família (LIMA e SARAGOUSSI, 2000; WINKLERPRINS, 2002), 
reduzindo a dependência por produtos externos. Estes espaços se delineiam e se 
arranjam frente às necessidades das comunidades que habitam determinados locais 
distantes, indo além dos limites de produção e se confundindo com as áreas de 
ocorrência natural das espécies.

A matriz de uso do tempo está enquadrada dentro da análise de gênero, uma parte 
integral de um diagnóstico participativo no qual verifica a rotina diária do homem e da 
mulher (Tabela 2). 

TABELA 2. Matriz de uso do tempo dentro do quintal de plantas medicinais. 
Pedra Grande, Solânea, 2014.

Atividades Esposa Esposo Filho

Plantio

Adubação e limpeza

Rega

Manutenção do cercado

Consumo

Comercialização

 
 Observa-se que Dona Isabel participa de todas as etapas que envolve o cultivo 

das ervas, recebendo ajuda do filho apenas na rega e no consumo, enquanto o marido 
participa apenas do consumo, como bem deixou claro o depoimento de Dona Izabel: 
“Ele nunca entrou aqui”. O esposo prefere se ocupar apenas do cultivo das culturas 
anuais. Constata-se um desequilíbrio em relação ao gênero na execução das tarefas 
no quintal. Esse fato não difere daqueles constatados na maioria dos quintais como 
demonstram os trabalhos de Santos (2004) e Amaral et al. (2008) em que as mulheres 
têm maior participação que os homens no manejo destes ambientes. Este fato apenas 
evidencia o trabalho das mulheres que historicamente já cultivam nesse espaço 
suas ervas medicinais e seus canteiros de hortaliças, contribuindo para as relações 
de gênero influenciar em todos os aspectos da comunidade, tanto produtivos como 
sociais. 
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 A outra técnica utilizada foi realidade/desejo (Tabela 3). Esta técnica é importante 
para levantar o ponto de vista dos produtores com relação a temas previamente estabelecidos, 
levantando expectativas, formas e processos de como realizá-las (TERRA, 1997). Estabeleceu-
se, de forma democrática, assim, a atual situação para cada problema (realidade) foi levantada 
depois de um nível mais elevado de conhecimento do quintal e as possíveis alternativas para 
solucioná-los (desejo) foram estimuladas.

Tabela 3. Técnica realidade/esejo realizada no quintal de plantas medicinais. 
Pedra Grande, Solânea, 2014.

Realidade Desejo

Único quintal da comunidade Todos os vizinhos com quintais

Água distante Fonte de água em casa

Parte da faxina de vara caindo Cercado completo com tela

Vasos sem identificação Identificação nos vasos de plantas

Espaço pequeno Aumentar o quintal

Pouca participação da família Ajuda de todos de casa

  
 A técnica realidade/desejo tenta avaliar os problemas e as oportunidades de 

solução, identificando os possíveis projetos de melhoria dos problemas mais destacados 
e portanto das condições dos envolvidos. Esses dados que alimentam um DRP são os 
necessários e suficientes para desencadear os processos de autoajuda que se perseguem, 
pois não são desejos fora do alcance, porém, necessita de ampla discussão para sua 
implementação como forma de melhoria do sistema.

   
CONCLUSÃO

O conhecimento popular e tradicional, embora normalmente não seja reconhecido 
pela abordagem científica clássica, deve ser valorizado quando trabalhado com 
metodologias sérias, uma vez que as técnicas de DRP utilizadas se mostraram eficazes 
na caracterização do quintal agroecológico de plantas medicinais.  O grande destaque 
foi a entrevista não estruturada, mostrando-se como uma das técnicas mais efetivas na 
coleta de informações mais qualificadas.

Além da promoção da saúde comunitária, o cultivo de plantas medicinais 
destaca-se também como alternativa de diversificação da produção local e de geração 
de renda. Possibilitando a unidade familiar exercer o olhar sistémico da diversificação 
da produção, da valorização do saber popular, da identificação de vegetação, da criação 
de pequenos animais, do manejo sustentável dos recursos hídricos e do despertar para 
o manejo agroecológico.

O desafio encontra-se em promover um espaço de discussão dos conhecimentos 
tradicionais e científicos, proporcionando sua integração articulada, bem como o 
reconhecimento das potencialidades e limitações. A agroecologia não só enfatiza a 
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utilização racional dos recursos naturais como desenvolve as dimensões sociocultural 
e econômica, inclusive promovendo a participação popular na sua validação.
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CRESCIMENTO INICIAL DE DUAS VARIEDADES DE 
MARACUJAZEIRO SILVESTRE EM DIFERENTES SUBSTRATOS 

ORGÂNICOS

Adailza Guilherme da Silva184 
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 Bruno Ferreira de Mattos186 
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RESUMO

O maracujá silvestre tem grande potencial econômico devido a sua utilização 
para fins de melhoramento genético, propagação e uso medicinal, e por não 
terem estudos suficientes com relação a produção de mudas com a utilização 
de substratos orgânicos. Portanto, objetivou-se avaliar o crescimento inicial 
de mudas de duas variedades de maracujá silvestre (P. cincinata e P. giberti) 
submetidos a diferentes substratos orgânicos. O experimento foi conduzido 
no viveiro de produção de mudas no Setor de Agricultura durante os meses 
de Março a Maio de 2012. O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos ao acaso, com fatorial 6x2 seis substratos (composto de caprino + 
solo, composto de aves + solo, composto de bovino + solo, composto coelho 
+ solo, húmus de minhoca + solo e solo), na proporção de (2:1, v/v) e duas 
variedades. Aos 90 dias após a emergência realizou-se a coleta e avaliação 
da altura de plantas, diâmetro caulinar e número de folhas das mudas. Os 
diferentes substratos orgânicos utilizados influenciaram positivamente 
no diâmetro caulinar, altura de plantas e número de folhas das mudas de 
maracujazeiro. A produção de mudas de maracujá silvestre com a utilização 
de diferentes substratos orgânicos proporciona melhorias nas variáveis de 
crescimento.
Palavras-chave: Crescimento inicial. Passifloráceas. Resíduos orgânicos.

INTRODUÇÃO

O Brasil, com cerca de 120 espécies, é o país com maior número de espécies 
nativas de maracujá (BERNACCI et al., 2003). O principal foco de atenção dos estudos 
acadêmicos sobre a cultura do maracujazeiro é dirigido à espécie P. edulis, devido à 
elevada demanda comercial. Entretanto, o potencial agronômico de espécies silvestres 
de maracujazeiros não foi plenamente explorado, devido à escassez de estudos básicos 
e aplicados (ARAÚJO et al., 2008). 
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As Passifloráceas por serem silvestres tolerante a doenças e nematoides 
é considerada potencialmente importante para uso como porta enxerto, sendo 
considerada uma boa espécie para trabalhos visando o melhoramento genético do 
gênero passiflora (MAGALHÃES, 2010). 

Compostos orgânicos produzidos a partir de resíduos animais e vegetais têm sido 
utilizados pelos agricultores do mundo inteiro por centenas de anos com o objetivo de 
aumentar a produção agrícola e a qualidade do solo, além de causar menores impactos 
edáfoclimáticos e econômicos (JIMÉNEZ BECKER et al., 2010). Objetivou-se avaliar o 
crescimento inicial de mudas de duas variedades de maracujá silvestre P. cincinata e 
P. giberti submetidos a diferentes substratos orgânicos. 

MATERIAL E METODOS

O experimento foi conduzido no viveiro de produção de mudas no Setor 
de Agricultura do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), durante os meses de Março a Maio de 2012. 
Inicialmente foram preparadas as pilhas de composto utilizando restos de culturas 
(feijão, milho, citronela, folhas de jaqueira, capins e de jambolão) e os estercos (aves, 
caprino, bovino e coelho). 

Utilizou-se sacos de polietileno com dimensões de 18 cm x 30 cm, contendo os 
substratos em estudo, colocando-se três sementes por sacola. Após a emergência foi 
realizado o desbaste, deixando-se apenas uma planta/saco. A unidade experimental foi 
constituída por três mudas.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com fatorial 6x2 
seis substratos (composto de caprino + solo, composto de aves + solo, composto de 
bovino + solo, composto coelho + solo, húmus de minhoca + solo e solo), na proporção 
de (2:1, v/v) e duas variedades (P. cincinata e P. giberti) com três repetições. Aos 90 
dias após a emergência realizou-se a coleta das mudas e avaliação de Altura de planta, 
diâmetro caulinar e número de folhas.

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o software estatístico 
ASSISTAT versão 7.7beta (SILVA; AZEVEDO, 2002).

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os substratos que continham na sua composição composto de coelho, composto 
bovino e húmus de minhoca proporcionaram uma maior altura de plantas para a variedade 
P. cincinata; já para a variedade P. giberti, os substratos com presença de composto de 
coelho e aves proporcionaram melhores resultados, provavelmente por apresentarem 
melhores características nutricionais. Silva et al., (2009) ao avaliarem o desenvolvimento 
inicial de mudas de maracujazeiro amarelo submetidos a diferentes substratos e tamanho 
de recipientes não obtiveram diferença significativa entre os substratos utilizados. 
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Tabela 1: Altura de plantas (cm) de maracujazeiro submetidas a diferentes 
substratos orgânicos. 

Substratos 
Variedades Médias

P. cincinata P. giberti

Composto caprino+ solo 62,66 bB 80,67bA 71,66 

Composto ave+ solo 47,66 cB 84,66abA 66,16 

Composto bovino+ solo 72,33 abA 64,00 cB 68,16 

Composto coelho+ solo 74,66 aB 92,66 aA 83,66 

Húmus de minhoca+ solo 71,00 abA 76,00 bA 73,50 

Solo 22,33 dA 23,00 dA 22,66 

Médias 58,44 70,16 -

CV (%) 6,99

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

Os diferentes substratos orgânicos apresentaram efeito significativo no diâmetro 
caulinar das mudas, em relação ao substrato solo (Figura 2). Os substratos com 
a adição de matéria orgânica proporcionaram aumento nos teores nutricionais e 
umidade prolongada do substrato. A P. giberti obteve melhor desenvolvimento das 
mudas em relação a P. cincinata, possivelmente por diferenças genotípicas. Palácio 
et al. (2011) ao utilizarem diferentes substratos observaram que os formulados com 
esterco:areia:terra e esterco:terra apresentaram as maiores médias sobre o diâmetro 
do caule do maracujá amarelo.

Tabela 2: Diâmetro caulinar (mm) de mudas de maracujazeiro submetidas a 
diferentes substratos orgânicos. 

Substrato 
Variedades Médias

P. cincinata P. giberti

Composto caprino+ solo 5,15 4,57 4,86 a

      Composto ave + solo 3,98 5,22 4,60 a

Composto bovino + solo 3,69 4,35 4,02 a

Composto coelho+ solo 3,99 4,36 4,18 a

Húmus de minhoca+ solo 4,05 4,05 4,05 a

Solo 2,59 3,02 2,80 b

Médias 3,91 B 4,26 A -

CV (%) 11,94

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
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A adição de matéria orgânica proporcionou incremento no número de folhas das 
duas variedades de maracujá silvestres por proporcionar melhorias físicas e químicas 
em relação ao substrato solo, não havendo diferença significativa entre as variedades 
(Figura 3). Negreiros et al. (2005), estudando diferentes substratos na formação de 
mudas de mamoeiro do grupo Solo obtiveram maior número de folhas por planta no 
substrato composto por esterco de curral, solo, areia e vermiculita na proporção de 2:1:1:1 
v/v. Pio et al.; (2004) verificaram que ao utilizarem como substrato terra:areia:esterco 
(2:1:1 v/v) houve um aumento no número folhas do maracujazeiro amarelo. 

Tabela 3: Número de folhas das mudas de maracujazeiro submetidas a diferentes 
substratos orgânicos. 

Substrato 

Variedades
----Unid----

Médias

P. cincinata P. giberti

Composto caprino + solo 15,66 15,00 15,33 a

Composto ave + solo 14,66 17,00 15,83 a

Composto bovino + solo 16,00 14,00 15,00 a

Composto coelho + solo 17,00 18,33 17,66 a

Húmus de minhoca + solo 15,66 17,67 16,66 a

Solo 8,00 8,66 8,33 b

Médias 14,50 A 15, 11 A -

CV (%) 10,69

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

CONCLUSÃO

A produção de mudas de maracujá silvestre com a utilização de diferentes 
substratos orgânicos proporciona melhorias nas variáveis de crescimento.
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RESUMO

Nesse trabalho, através da participação e diálogo com agricultores do 
assentamento rural, Distrito de Irrigação, localizado na cidade de Tucano, 
semiárido baiano, buscou-se agregar, de forma participativa, o uso de novas 
tecnologias sociais adequadas à realidade local, bem como à construção de 
novas estratégias de desenvolvimento, a partir da implantação de sistemas 
silviagrícolas e quintais, baseado em modelos de sistemas agroflorestais, 
que sejam capazes de melhorar e potencializar a produtividade dos  
agroecossistemas locais ao mesmo tempo em que concilia conservação 
ambiental com alta produtividade. Finalmente, alicerçados nas experiencias 
conjuntas, a construção participativa do trabalho vem gerando uma série 
de trocas de saberes entre os agricultores da comunidade. 

Palavras-Chave: SAF, Sistemas agrossilvicuturais. Pesquisa-ação. 
Conservação produtiva.

INTRODUÇÂO

Desde os primórdios de sua ocupação, o semiárido brasileiro vem perdendo sua 
vegetação nativa, a caatinga, para a expansão das atividades agropecuárias, suas áreas 
de solos mais produtivos foram convertidos em pastagens e culturas agrícolas. Essa 
situação se torna ainda mais grave quando se soma as ameaças diretas do risco de 
desertificação devido ao alto grau de degradação florestal e sobreexploração das terras 
agricultáveis. 

A busca de sistemas de produção apropriados em termos socioambientais e viáveis 
economicamente é um elemento central nas estratégias voltadas para o desenvolvimento 
rural sustentável dessa região. Nesse sentido, os sistemas agroflorestais se mostram 
como uma boa alternativa de transformação dos sistemas produtivos no semiárido 
brasileiro, pois é notório sua capacidade de adaptação aos mais variados climas e 
panoramas socioculturais.

Segundo Duque (1973), “a ecologia do nordeste é formadora de árvores”. De 
acordo com sua interpretação, a associação de alta radiação solar, altas temperaturas 
médias, a intermitência das chuvas e solos com baixa capacidade de retenção hídrica 
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torna o bioma mais adequado para árvores e outros vegetais perenes em detrimento de 
espécies anuais herbáceas. Altiere (2012), também destaca que nas regiões semiáridas 
do mundo, o emprego de árvores de uso múltiplo em conjunto com culturas de ciclo 
curto e como parte de sistemas pastoris são práticas dominantes.

De acordo com Silva (2013), a Agroecologia propõe uma prática educativa 
baseada em metodologias participativas que permitam a reconstrução histórica das 
trajetórias de vida e dos modos de produção, de resistência e de reprodução, assim 
como o desvendamento das relações das comunidades com o seu meio ambiente. 
Dessa forma, a extensão rural agroecológica, depende de uma atuação efetiva dos 
extensionistas na compreensão e domínio de cada ferramenta “participativa” que virá 
compor a intervenção planejada para a criação de estratégias de desenvolvimento rural 
sustentável.

Guiado pelo exposto, como lente em um óculos comunicativo, a pesquisa-ação 
aqui desenvolvida está sendo realizada em um assentamento rural, Distrito de Irrigação, 
localizado na cidade de Tucano no Estado da Bahia que está dentro do polígono das 
secas no semiárido baiano. Posta em prática em conjunto com 15 famílias envolvidas, 
onde estamos demarcando o uso da terra das respectivas propriedades e elaborando 
desenhos de sistemas silviagrícolas e quintais, baseado em modelos de sistemas 
agroflorestais (SAFs), que sejam capazes de melhorar e potencializar a produtividade 
dos agroecossistemas locais ao mesmo tempo em que concilia conservação ambiental 
com alta produtividade.

DESENVOLVIMENTO

Os produtores que estão participando da pesquisa-ação (Thiolente, 1992) foram 
escolhidos pela associação local, são 15 famílias envolvidas diretamente na elaboração 
e execução do projeto de implantação dos sistemas e quintais agroflorestais.  

Até o momento foram realizadas 3 etapas: a 1° consistiu em uma autoapresentação 
dos partícipes (técnicos e agricultores), para a construção de laços de confiança, peça 
fundamental em trabalhos de extensão alicerçados no dialogo e na troca de saberes, ao 
modo de Freire (2011), na oportunidade unidades produtivas familiares foram visitadas. 
A 2° etapa, programada a partir das demandas levantadas da primeira interação, 
teve como cerne o reconhecimento da área onde o trabalho será realizado. Para tal, 
adotou-se a metodologia de mapeamento participativo que, a partir do conhecimento e 
reconhecimento dos produtores do ambiente local, foram elaborados mapas temáticos. 
Um mapa geral, onde, a partir de uma planta base da comunidade, foram levantados 
aspectos como: direção das principais correntes de vento, precipitação, tipos de solo 
e localização das áreas que cada família irá destinar para a implantação dos sistemas 
modelos. Outro mais especifico, onde, cada produtor participante, desenhou o estado 
atual de sua área: disposição dos elementos produtivos existentes, plantas e divisões 
que já existem em cada unidade familiar. 
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Já na 3° etapa, foram feitas visitas de campo onde livros com fotografias de 
espécies nativas foram usados para orientar as conversas em busca de informação, 
das necessidades e intenções de cada família, com relação a implantação dos quintais. 
Aspectos como: tipo de espécies a serem implantadas, vocação produtiva, instrumento 
de trabalhos e mão de obra disponíveis de cada grupo familiar foram abordados ao longo 
da interação. Além disso, foi realizado o georreferenciamento de cada área destinada a 
implantação dos quintais para o planejamento ambiental com uso de ferramentas SIG 
(sistemas de informação geográfica).           

A harmonização das atividades produtivas com os contextos socioambientais 
locais é o principio fundador da agroecologia. Ressalta-se também que o funcionamento 
dos agroecossistemas comporta complexa teia de interações entre os sistemas técnico, 
ecológico e socioeconômico. Em consonância com essas afirmativas, na primeira etapa, 
observou-se todo o perímetro do distrito, as culturas trabalhadas pelos agricultores, as 
condições de solo, tipos de culturas. Foi possível perceber agricultores com realidades 
bem distintas. 

No processo de planejamento e implantação do SAFs deve-se levar em 
consideração o clima da região e as diferenças microclimáticas, pois dentro de uma 
mesma sub-bacia existem diferentes microambientes devido a fatores que se co-
relacionam tais como: topografia, tipos de solo, retenção de umidade, disponibilidade 
de nutrientes e de matéria orgânica. Muitas espécies são adaptadas a determinados 
microclimas, pois desenvolvem características fisiológicas, biológicas e sinecológicas 
que desenvolvimento diferenciado conforme o ambiente. 

Com a intenção de acessar essas informações geoclimáticas, na segunda etapa, 
reunidos, discutiu-se, coletivamente, as propostas de trabalho afim de sintonizá-las 
com a realidade local, segundo as recomendações de Freire (2011):

“... através da problematização do homem-mundo ou do homem em 
suas relações com o mundo e com os homens, possibilitar que estes 
aprofundem sua tomada de consciência da realidade na qual e com a 
qual estão.”

Ao longo do diálogo com o grupo a respeito das técnicas de manejo e das 
características de solos observou-se a desenvoltura técnica de 3 agricultores na 
descrição dos solos, visto que estes afirmaram e marcaram na carta topográfica de 
declividade da comunidade, as classes de solos existentes, sua localização, a existência 
de processos erosivos e as dificuldades em relação ao manejo do solo. Também foram 
identificados os lotes de produção e as áreas residenciais de cada participante. Na 
oportunidade, os agricultores desenharam seus lotes e/ou quintais como se encontram 
atualmente. Para finalizar discutiu-se em grupo o resultado dos desenhos, destacando-
se as principais dificuldades para deixar seus quintais no estado em que eles desejavam. 
As mais comentadas foram em relação ao acesso ao credito rural, e suas excessivas 
exigências burocráticas, e, com relação a mão de obra, insuficiente para realizar todas 
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as tarefas cotidianas, durante o dialogo tornou-se evidente a falta de assistência técnica, 
sobretudo a de forma continuada. 

Na terceira etapa, foram realizadas visitas individuais às famílias que estão 
participando do projeto, como resultado dos diálogos percebe-se que a maioria usa 
exclusivamente a força de trabalho familiar. Todas possuem as ferramentas básicas 
para o trabalho cotidiano e já produzem parte do alimento necessário à subsistência. 
Com relação ao trabalho coletivo, todos os produtores participantes estão predispostos 
ao trabalhar em mutirão. Durante a conversa, foram disponibilizados livros com fotos 
de espécies nativas para que fossem apontadas as plantas que conhecidas e as espécies 
existentes na região. A partir daí foi iniciada a escolha de espécies nativas que irão 
compor os sistemas e quintais agroflorestais.

Em cada visita, também foi feito o georreferenciamento das áreas onde serão 
implantados os SAFs, a média de tamanho é de 0,2 hectares(h) para os sistemas 
silviagrícolas, já os quintais serão implantados em áreas de mais ou menos 0,16h. 
Cada sistema tem aspectos e qualidades agronômicas, como solo, cobertura vegetal e 
uso, bem diversos. O que sugere intervenções bem particulares para cada ambiente. 
A partir desses dados, iniciou-se o planejamento ambiental participativo, com o uso 
das tecnologias SIG, a o planejamento do uso da terra nas áreas de implantação dos 
quintais agroflorestais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados parciais são satisfatórios, as metodologias participativas estão 
tendo, até o momento, boa aceitação por parte das famílias envolvidas. Os partícipes 
estão bem motivados com o andamento do projeto. Os dados registrados e analisados 
estão contribuindo para as tomadas de decisão e adequação dos métodos e metodologias 
já consagrados na literatura para trabalho em comunidades rurais. Finalmente, 
alicerçados nas experiencias conjuntas, o método participativo esta gerando uma serie 
de trocas de saberes entre os membros da comunidade, como uma espécie de eco de 
produtor a produtor. 
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RESUMO

A Moringa é uma espécie arbórea cultivada graças ao seu valor alimentar, 
medicinal, industrial e no tratamento de água para o consumo humano. 
Portanto materiais orgânicos têm sido utilizados para a formulação de 
substratos na produção de mudas, havendo necessidade de se determinar 
os mais adequados para o desenvolvimento de cada espécie. Diante do 
exposto objetivou-se avaliar o crescimento inicial de mudas de Moringa 
em diferentes níveis de composto de caprino adicionados no substrato. O 
experimento foi realizado no período de Março a Maio de 2013, no município 
de Bananeiras – PB. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 
casualizados com quatro repetições, com quatro níveis de composto (0, 
50, 70 e 80%). Aos 60 dias após a emergência foram avaliadas altura das 
plantas, diâmetro caulinar, número de folhas, comprimento radicular, 
massa seca da parte aérea, massa seca da raiz e Índice de qualidade de 
Dickson. A altura e diâmetro não foram influenciadas pelos níveis de 
compostos, o número de folhas e comprimento radicular aumentaram 
linearmente com o acréscimo do composto, já a massa seca da parte aérea, 
raiz e Índice de qualidade de Dickson diminuíram com níveis acima de 
50%. A adição de composto orgânico constituído com esterco de caprino 
proporciona melhoria na qualidade das mudas de moringa até o nível de 
50% de composto.

Palavras-chave: Crescimento inicial. Matéria orgânica. Moringaceae 

INTRODUÇÃO

A Moringa oleífera da família Moringaceae é uma planta nativa do Nordeste da 
Índia, e foi introduzida no Brasil por volta de 1950 (AMAYA et al., 1992). Embora 
exótica, é uma planta que pode ser encontrada em diferentes regiões do Nordeste 
brasileiro tolerando ao estresse hídrico, sendo uma espécie halofílica (SANTOS et al., 
2012).

É uma espécie arbórea cultivada graças ao seu valor alimentar, medicinal, 
industrial e no tratamento de água para o consumo humano (BEZERRA et al., 2004). 
A espécie apresenta-se como uma alternativa, principalmente, por ser de baixo custo 
de produção e alto rendimento (SANTOS, 2010).
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Para Gonçalves et al. (2009) na região Semiárida do Nordeste a moringa pode 
ser utilizada na agricultura familiar como fonte de suplemento alimentar, possui altos 
teores de proteínas, carboidratos, potássio, ferro, cobre e vitaminas A e C, além de 
todos os aminoácidos necessários aos seres vivos. Suas sementes são utilizadas na 
purificação de água tornando-a apta para o consumo humano (GERDES, 1997).

Materiais orgânicos têm sido utilizados para a formulação de substratos na 
produção de mudas, havendo necessidade de se determinar os mais adequados para 
o desenvolvimento de cada espécie visando ao fornecimento adequado nutrientes e 
propriedades físicas propícias tais como: retenção de água, aeração, facilidade para 
penetração nas raízes, etc. (GUIMARÃES et al., 2006).  

O emprego de compostos orgânicos na produção agrícola é uma prática adotada 
no mundo inteiro. Seu grau de eficiência depende do sistema e da forma como se 
executa o processo de preparo do mesmo e das matérias primas utilizadas, podendo 
ocorrer elevadas variações de qualidade. A riqueza nutricional e biológica que os 
compostos orgânicos conferem ao solo e às plantas auxiliam sobre maneira no seu 
cultivo, permitindo melhorar as qualidades químicas, físicas e biológicas do solo 
(MELO et al., 2007).

O substrato ideal para o produtor deve ser de baixo custo, e também precisa 
ser abundante, razão pela qual, geralmente, se utilizam resíduos industriais. Esta 
prática agrícola de caráter sustentável busca minimizar o impacto ambiental que 
seria provocado pela disposição destes resíduos de forma inadequada na natureza, 
provocando a poluição do meio ambiente (NEVES et al., 2010).

Segundo Souto et al. (2012), avaliar diferentes misturas de substratos que sejam 
viáveis para a produção de mudas de Moringa oleifera L. constitui uma linha de pesquisa 
importante que permitirá a obtenção de indivíduos com desenvolvimento satisfatório, 
em virtude do equilíbrio entre o fornecimento de nutrientes e as propriedades físicas 
de cada substrato que interferem na arquitetura do sistema radicular, refletindo na 
capacidade de retenção de água, na aeração e desenvolvimento da muda.

Diante do exposto objetivou-se avaliar o crescimento inicial de mudas de Moringa 
oleífera L. em diferentes níveis de composto de caprino adicionados no substrato.

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Setor de Agricultura do Centro de Ciências 
Humanas, Sociais e Agrárias, no período de Março a Maio de 2013, no município 
de Bananeiras – PB pertencente à mesorregião do Agreste e microrregião do Brejo 
Paraibano (IBGE, 2013).

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com quatro 
repetições e quatro níveis de composto (0,50,70 e 80%). A unidade experimental foi 
constituída por 10 plantas. As sementes foram coletadas em matrizes no município de 
Arara-PB e colocadas para germinar em sacos de polietileno com dimensões de 18 cm x 
12 cm, contendo os substratos em estudo, colocando-se duas sementes por recipiente. 
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Após sete dias da emergência realizou-se o desbaste, deixando a planta mais vigorosa 
em cada recipiente. 

Aos 60 dias após a emergência as plantas foram coletadas e avaliadas as variáveis: 
altura das plantas, diâmetro caulinar, número de folhas, comprimento radicular, 
massa seca da parte aérea, massa seca da raiz e Índice de qualidade de Dickson (IQD). 
Para determinação da altura de plantas e comprimento radicular utilizou-se uma régua 
graduada em centímetros, para a determinação do diâmetro do colo foi utilizado um 
paquímetro digital com valores expressos em mm. O número de folhas foi analisado 
pela contagem total de folhas expandidas, a massa seca da parte aérea e massa seca da 
raiz foram realizadas após a secagem do material em estufa com circulação de ar a 65 
°C até atingirem peso constante. 

O Índice de Qualidade de Dickson (IQD) proposto na presente pesquisa é uma 
fórmula balanceada que inclui as relações das características morfológicas, como 
massa seca total, massa seca da parte aérea, massa seca do sistema radicular, a altura 
de planta e diâmetro caulinar (DICKSON et al., 1960).

Os dados foram submetidos à análise estatística com uso do software estatístico 
ASSISTAT versão 7.7 beta, efetuando-se análise de regressão para os níveis de composto 
orgânico e teste de Tukey em nível de 5% de significância para fontes de composto 
orgânico (SILVA; AZEVEDO 2002). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A utilização dos diferentes níveis de compostos oriundos de estercos de caprinos 
adicionados nos substratos não influenciarão na altura de planta. Possivelmente as 
mudas de moringa são pouco exigentes em nutrientes em relação a altura das mudas 
(Figura 1). A análise de altura é importante na avaliação da qualidade de plantas, uma 
vez que fornece um bom indicador de evolução da cultura (SOUTO et al., 2009).

Figura 1 – Altura de planta de Moringa submetido a diferentes níveis de composto.
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O diâmetro caulinar das mudas não foi influenciado pelo aumento dos níveis 
de composto caprino no substrato (Figura 2), provavelmente as mudas de moringa 
conseguem obter bom desenvolvimento de diâmetro em baixa fertilidade do substrato. 
Moreira et al. (2013) ao analisar doses de biofertilizante na cultura da moringa não 
observaram efeito significativo deste insumo.

Figura 2 – Diâmetro caulinar de mudas de Moringa submetido a diferentes níveis de composto.

O acréscimo dos níveis de composto caprino proporcionou um incremento linear 
no número de folhas, provavelmente devido a matéria orgânica presente nos substratos 
proporcionar umidade prolongada e aumento na fertilidade do substrato (Figura 3). 
Neves et al. (2007) obtiveram resultados semelhantes no desenvolvimento de Moringa 
ao utilizarem 75% areia + 25% húmus no substrato, demonstrando que o húmus retém 
bem a umidade no substrato. 

Figura 3 – Número de folhadas de mudas de Moringa submetido a diferentes níveis de composto orgânico.

O comprimento radicular foi aumentado linearmente a medida que foram 
aumentados os níveis de composto, possivelmente o incremento da matéria orgânica 
proporcionou melhorias nas condições físicas e químicas do substrato (Figura 4). 
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Segundo Neves et al. (2010) mudas de moringa cultivadas com acréscimo de esterco de 
aves proporciona melhoria na qualidade das mudas.

Figura 4 – Comprimento da raiz de mudas de Moringa submetido a diferentes níveis de composto orgânico.

Os níveis de compostos orgânicos proporcionaram efeito quadrático, destacando-
se a proporção de 50% de acréscimo da matéria orgânica, no acúmulo de massa seca da 
parte aérea, já os substratos com níveis acima do mesmo proporcionaram decréscimo 
nesta variável, provavelmente concentrações acima deste valor deixem os substratos 
com excesso de nutrientes e possa causar um desbalanceamento nutricional a cultura 
(Figura 5). Dantas et al. (2006) observaram que a gliricídia produz maior valor de 
matéria seca quando adicionado quantidades de matéria orgânica na formulação no 
substrato para as mudas.

Figura 5 – Massa seca da parte aérea de mudas de Moringa submetido a diferentes  
níveis de composto orgânico.

O aumento da matéria orgânica através de composto proporcionou aumento no 
acúmulo de matéria seca da raiz das mudas de moringa (Figura 6). Caldeira Júnior et 
al. (2007) afirma que a adubação com incremento de substrato orgânico como o lodo 
de esgoto visando o crescimento de aroeira favoreceu positivamente a qualidade das 
condições do solo e o desenvolvimento de plantas de aroeira.
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Figura 6 – Massa seca da raiz de mudas de Moringa submetido a diferentes níveis de composto orgânico.

O Índice de Qualidade de Dickson indica que quanto maior o valor encontrado 
maior é o padrão de qualidade das mudas, os maiores valores foram proporcionados no 
nível de 50% de composto caprino, acima deste nível houve decréscimo na qualidade 
de mudas. Maranho & Paiva (2011) ao testar diferentes substratos na composição de 
substratos em mudas florestais constataram melhor desenvolvimento das mudas em 
substrato com adição de Plantmax por conter maiores conteúdos de matéria orgânica 
em relação a areia.

Figura 7 – Índice de Qualidade de Dickson de mudas de Moringa submetido a diferentes  
níveis de composto orgânico.

CONCLUSÕES

 A adição de composto caprino proporciona melhoria na qualidade das mudas 
de moringa até o nível de 50% de composto na formulação dos substratos para mudas 
de moringa.
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RESUMO

A definição do bolo no popular significa massa de farinha, quase sempre 
com açúcar e adicionado de outros ingredientes. A Análise Descritiva 
Quantitativa apresenta-se como uma metodologia que proporciona a 
obtenção de uma completa descrição de todas as propriedades sensoriais de 
um produto, representando um dos métodos mais completos e sofisticados 
para a caracterização sensorial de atributos importantes. O objetivo do 
trabalho foi, caracterizar sensorialmente e determinar a aceitação do bolo 
de cenoura com cobertura de calda de chocolate, verificando assim se ele 
encontra-se  apto ao mercado consumidor. A análise ocorreu no período 
de 08h00min as 10h00min do dia 06 de Julho de 2014, na Universidade 
Federal da Paraíba, campus III, na cidade de Bananeiras, no laboratório 
de Análise Sensorial de Alimentos. As categorias aparência com 9,1 e sabor 
com 9,3 obtiveram a maior média entre os quesitos apontados pela análise; 
quanto ao aroma, textura e aceitação geral obtiveram respectivamente 8,2; 
8,1 e 8,0. Com relação à cor, ouve uma pequena queda em comparação 
com os outros, assim ficando com media 7,8. Quanto a sua aceitação no 
mercado consumidor os resultados foram excelentes. Foram obtidos 97,5% 
da aprovação de mercado. Assim, pode-se concluir que o bolo de cenoura 
adicionado a uma cobertura de calda de chocolate é um ótimo produto para 
o mercado.

PALAVRAS-CHAVE: Consumidores. Novos produtos. Análise sensorial. 

INTRODUÇÃO

A definição do bolo no popular significa massa de farinha, quase sempre com 
açúcar e adicionado de outros ingredientes (ANVISA, 2005). O bolo tem mercado muito 
grande por ser popular em festas de aniversários e faz muito sucesso com público com 
pouca idade. Por esse motivo, pesquisadores procuram adicionar componentes que 
possam suprir algumas das necessidades alimentar de crianças. 

A Análise Descritiva Quantitativa apresenta-se como uma metodologia que 
proporciona a obtenção de uma completa descrição de todas as propriedades sensoriais 

188  Bacharelando em Agroecologia – UFPB/CCHSA. andressatotal.love@hotmail.com; 

189 Bacharelando em Agroecologia – UFPB/CCHSA. rosangelamiranda8@globomail.com;

190 Bacharel em Agroindústria. diegoaugusto@globomail.com; 
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de um produto, representando um dos métodos mais completos e sofisticados para 
a caracterização sensorial de atributos importantes (LAWLESS & HEYMANN, 1999). 
Possui inúmeras aplicações, como por exemplo, o acompanhamento de produtos 
concorrentes, testes de armazenamento de produtos para verificar possíveis alterações 
no decorrer do período, desenvolvimento de novos produtos, controle da qualidade 
de produtos industrializados, realizar relação entre testes sensoriais e instrumentais 
(STONE & SIDEL, 1993).

A Análise Descritiva Quantitativa permite traçar o perfil sensorial dos produtos 
avaliados, e quando é associada ao estudo afetivo de consumidor, permite chegar-se 
a conclusões de extrema importância, como saber quais as características sensoriais 
e em que intensidade estão presentes, nos produtos mais ou menos aceitos pelos 
consumidores, e ainda verificar em que produtos concorrentes diferem sensorialmente 
entre si. Desta forma, se desejável, é possível saber exatamente quais atributos sensoriais 
devem ser atenuados, intensificados, suprimidos ou colocados em um produto para 
que ele possa superar seu concorrente (STONE & SIDEL, 1993).

Com as ideias expostas acima, o objetivo do trabalho foi, caracterizar 
sensorialmente e determinar a aceitação do bolo de cenoura com cobertura de calda de 
chocolate, verificando assim se ele está apto ao mercado consumidor.

            
DESENVOLVIMENTO

A análise ocorreu no período de 08h00min ás 10h00min do dia 06 de Julho 
de 2014, na Universidade Federal da Paraíba, campus III, na cidade de Bananeiras, 
no laboratório  de Análise Sensorial de Alimentos. A ficha de avaliação seguiu a 
escala hedônica de nove pontos de avaliação, com os extremos sendo “1 – Desgostei 
extremamente” e “9 – Gostei extremamente”. Foram selecionados 40 candidatos de 
ambos os sexos para a análise do bolo foi escolhido de forma aleatória, os candidatos 
não tiveram nenhum tipo de treinamento. As amostras foram apresentadas codificadas 
com algarismos de três dígitos, em blocos completos balanceados (MACFIE & 
BRATCHELL, 1989), juntamente com as fichas geradas com os termos descritores, 
em cabines individuais. Os resultados foram analisados segundo teste estatístico de 
médias, durante um período de três dias após a análise concluída. 

Os resultados apontados pelos consumidores, sendo 25 do gênero masculino e 
15 do gênero feminino, com idades entre 17 a 40 anos; foram descritos nas seguintes 
tabelas. 

Tabela 1. Media dos resultados da análise sensorial do bolo de cenoura 
adicionado de calda de chocolate para sua caraterização

Aparência Cor Aroma Textura Sabor
Aceitação 
Geral

9,1 7,8 8,2 8,1 9,3 8,0
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Tabela 2. Media dos resultados da análise sensorial do bolo de cenoura 
adicionado de calda de chocolate para intenção de compra

Compraria o Produto Não Compraria o Produto

97,5% 2,5%

As categorias aparência com 9,1 e sabor com 9,3 obtiveram a maior media 
entre os quesitos apontados pela análise; quanto ao aroma, textura e aceitação geral 
obtiveram respectivamente 8,2; 8,1 e 8,0. Com relação à cor, houve uma pequena queda 
em comparação com os outros, assim ficando com media 7,8. Quanto a sua aceitação 
no mercado consumidor os resultados foram excelentes. Foram obtidos 97,5% da 
aprovação de mercado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, pode-se concluir cluímos que o bolo de cenoura adicionado a uma cobertura 
de calda de chocolate é um ótimo produto para o mercado. Aconselha-se que se realize 
novas formulações para tentar chamar mais ainda a atenção dos consumidores já que 
observamos uma aceitação abaixo da media quanto seu critério de cor.
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RESUMO

O gergelim (Sesamum indicum L.) é uma das oleaginosas mais antiga 
cultivada no mundo, é plantada principalmente na região Nordeste do 
Brasil por ser de fácil cultivo, tolerância a estiagem e, também por gerar 
renda e trabalho para os pequenos e médios agricultores familiares. Neste 
sentido, objetivou-se avaliar o crescimento inicial de gergelim cultivado em 
diferentes substratos orgânicos e aplicação via foliar de urina da vaca. O 
experimento foi conduzido entre os meses de Agosto a Setembro de 2014 
em ambiente protegido com fatorial 4x2, sendo três compostos orgânicos 
(cunícola, bovino e aves) na proporção 2:1 mais o tratamento testemunha 
(solo), e dois tratamentos com urina de vaca (presença e ausência) com 
seis repetições. As variáveis estudadas foram: altura de planta, diâmetro 
caulinar, número de folhas, número de ramos, cumprimento da raiz e 
teores totais de clorofila. Os substratos com adição de composto orgânico 
e presença da urina da vaca influenciam positivamente no crescimento 
de plantas de gergelim, com exceção dos teores clorofiláticos. As mudas 
cultivadas nos substratos formulados com compostos orgânicos bovino, 
aves e cunícola, na presença de urina de vaca apresentam um melhor 
crescimento e desenvolvimento das plantas, sendo assim uma alternativa 
viável para o pequeno e médio produtor rural.

Palavras-chave: Clorofila. Oleaginosa. Sesamum indicum L.

INTRODUÇÃO

O gergelim (Sesamum indicum L.) pertencente à família Pedaliaceae é a mais 
antiga oleaginosa conhecida. A África é considerada o continente de origem devido à 
existência da maioria das espécies silvestres do gênero Sesamum, ao passo que na Ásia 
encontra-se uma riqueza de formas e variedades das espécies cultivadas originária do 
Oriente (Embrapa, 2008).
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É uma espécie oleaginosa anual com formação abundante de flores, cada uma das 
quais origina um fruto com 40 a 50 sementes, aproximadamente. No Brasil, é plantado 
tradicionalmente na região Nordeste, pois constitui-se uma alternativa de grande 
importância socioeconômica para a região, por ser de fácil cultivo, possuir tolerância 
relativamente alta a estiagem e, principalmente, por gerar renda e trabalho, sendo 
fonte de alimento para pequenos e médios produtores (QUEIROGA et al., 2008).

A adubação orgânica é uma saída rentável e correta perante a ecologia para a 
produção de vegetais mais saudáveis, agredindo menos o solo (PRIMAVESI, 2002). 
De acordo com Dias et al. (2007), é necessário o uso de substratos de qualidade para 
proporcionar, à cultura explorada, condições de melhor aproveitamento possível de 
seu potencial genético de crescimento. Para Wagner Junior et al. (2007) e Bastos et 
al. (2007) um substrato é caracterizado físico-quimicamente ideal para produção 
de mudas se apresentar boa aeração e drenagem, para propiciar difusão de oxigênio 
necessária para a germinação das sementes e respiração radicular, com capacidade 
de retenção de umidade e fertilidade adequadas, que atendam às necessidades das 
espécies.

A agricultura e a pecuária produzem uma grande quantidade de resíduos, os quais, 
em alguns casos, provocam sérios prejuízos e problemas de poluição. Muitos desses 
resíduos são perdidos por não serem coletados e reciclados ou por serem destruídos 
pelas queimadas. Todavia, quando manipulados adequadamente, podem suprir aos 
sistemas agrícolas, boa parte da demanda de insumos sem afetar os recursos do solo e 
do ambiente (TEIXEIRA, 2002).

Segundo a PESAGRO (2001), a utilização de urina da Vaca, quando de forma 
correta faz desta um bom produto natural, diminuindo a necessidade de agrotóxicos e 
adubos químicos, reduzindo os custos de produção, já que é facilmente obtida, nutrindo 
as plantas e aumentando o número de brotações, de folhas, de flores e a produção, além 
de ser indicada para quase todas as culturas, tendo efeito rápido e eficiente. 

A substituição da agricultura convencional pela orgânica traz à tona a criação 
de uma cadeia produtiva do gergelim ecologicamente sustentável e conduzida por 
agricultores familiares. Trata-se de uma cadeia produtiva solidária, que preserva os 
recursos naturais, gerando inclusão social e um produto final diferenciado (DIACONIA, 
2007).

Neste sentido, objetivou-se avaliar o crescimento inicial de plantas de gergelim 
cultivadas em diferentes substratos orgânicos e aplicação de urina da vaca via foliar.

METODOLOGIA

O experimento foi conduzido entre os meses de Agosto a Setembro de 2014 em 
ambiente protegido (estufa) pertencente ao setor de Agricultura do Centro de Ciências 
Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Campus III Bananeiras-PB, situada na região do Brejo paraibano, a 130 km da capital 
João Pessoa e a 70 km de Campina Grande – PB. 
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O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com fatorial 4x2, constando 
de quatro substratos, sendo três contendo compostos orgânicos com os seguintes 
estercos: cunícola, bovino e aves e um apenas com solo (testemunha) e dois tratamentos 
com urina de vaca (presença e ausência) com seis repetições. Os substratos foram 
formulados na proporção 2:1 (duas partes de terra vegetal e uma de composto), 
conforma resultado das analises (Tabela1), a unidade experimental foi constituída de 
um vaso, com capacidade para cinco litros de substrato. 

Tabela 1. Caracterização química e de fertilidade dos compostos obtidos com 
diferentes estercos animais e outros materiais utilizados na constituição dos substratos.

Fontes
Características

pH P K+ Na+ H+Al+3 Al+3 Ca+ Mg+2 SB CTC V m M.O

mg/dm3 cmol
c
/dm3 % dag/kg

Solo 4,57 16,17 104 0,09 12,46 0,55 2,40 1,45 4,21 16,67 25,25 11,55 0,94

Composto 
ave

6,71 4773 3895 3,53 2,56 0,00 8,40 7,95 29,84 32,40 92,10 0,00 29,70

Composto 
coelho

6,84 2335,4 3717 2,67 4,54 0,00 6,30 6,70 25,18 29,72 84,72 0,00 16,40

Composto 
bovino

7,67 1360 4801 1,51 0,91 0,00 6,40 5,40 25,59 26,50 96,57 0,00 17,96

Solo utilizado na confecção dos compostos. Caracterização química realizada no  
Laboratório de Química e Fertilidade do Solo CCA/UFPB.

A urina foi coletada na propriedade de um agricultor familiar na cidade de 
Bananeiras de vacas em lactação pela manhã no momento da ordenha, após a sua 
coleta foi armazenada em garrafas PET de 2L e deixada em repouso por 72 horas. A 
urina de vaca foi aplicada a cada quinze dias após a emergência das plantas, nas duas 
primeiras pulverizações à concentração foi de 1% e as demais a 5%.

Na semeadura colocou-se 10 sementes por vaso com capacidade de 5 litros de 
substratos da variedade de gergelim BRS Seda. A emergência ocorreu cinco dias após a 
semeadura, o desbaste foi realizado 10 dias após a emergência permanecendo a planta 
mais vigorosa em cada vaso. 

Aos 60 dias após a emergência realizou-se a coleta das plantas e medições das 
seguintes variáveis: altura de planta, diâmetro caulinar, número de folhas, número de 
ramos, comprimento radicular e clorofila total. As determinações da altura das plantas 
foram obtidas com o auxílio de uma trena, para a determinação do diâmetro do colo 
foi utilizado um paquímetro digital com valores expressos em mm, o número de ramos 
foi pela contagem dos ramos de cada planta, comprimento radicular foi realizado com 
uma régua graduada em centímetros, os teores de clorofila total foram quantificados 
por meio de leitura efetuada em clorofilômetro, modelo ClorofiLOG® (CFL1030), com 
as leituras realizadas em três folhas exposta à radiação solar (do topo para a base).
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Para a análise dos dados adotou-se o software estatístico ASSISTAT versão 7.7 
beta sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (SILVA & 
AZEVEDO, 2002).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presença da aplicação da urina de vaca nos substratos utilizados, não exerceu 
efeito significativo para a altura das plantas, na ausência o substrato solo foi inferior ao 
demais. As plantas com a presença de urina da vaca em todos os substratos utilizados 
obtiveram resultados satisfatório, entretanto, em sua ausência, nos substratos 
contendo compostos de esterco bovino e aves, as plantas mostraram-se mais propícias 
ao crescimento. Na ausência de urina de vaca, as mudas cultivadas nos substratos 
cunícola e solo, não apresentaram acréscimo na altura (Tabela 2). Possivelmente por 
ser rica em elementos minerais, considera-se que a mesma forneça nutrientes e outras 
substâncias benéficas às plantas com custo reduzido (OLIVEIRA et al., 2010).

Tabela 2. Altura de plantas da cultura do gergelim cultivadas em diferentes 
composições de substratos com presença e ausência da aplicação via foliar de urina de 
vaca.

Adubações
Urina de vaca
----cm----

Presença Ausência Médias

Solo 41,00 aA 33,50 bB 37,25

Composto bovino + solo 38,00 aA 41,66 aA 39,83

Composto aves + solo 43,50 aA 42,00 aA 42,75

Composto cunícola + solo 45,33 aA 37,33 abB 41,33

Médias 41,95 38,61 -

CV (%) 11,72

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

As plantas cultivadas nos substratos contendo composto com esterco bovino e 
de aves apresentaram aumento no diâmetro caulinar. As aplicações da urina de vaca 
em plantas de gergelim também proporcionaram aumento nessa avaliação biométrica, 
contrariando resultados obtidos por Véras et al. (2014) ao utilizarem como solução 
nutritiva a urina de vaca constataram que não houve influência no diâmetro do caule 
de plântulas de maracujazeiro (Tabela 3). 
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Tabela 3. Diâmetro caulinar da cultura do gergelim cultivadas em diferentes 
composições de substratos com presença e ausência da aplicação via foliar de urina de 
vaca.

Adubações
Urina de vaca
----cm----

Presença Ausência Médias

Solo 7,44 7,00 7,22 c

Composto bovino + solo 10,19 9,92 10,06 ab

Composto aves + solo 11,58 10,06 10,82 a

Composto cunícola + solo 10,44 8,09 9,26 b

Médias 9,91 A 8,77 B -

CV (%) 13,50

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

As plantas que produziram maior número de folhas foram às cultivadas no 
substrato contendo composto orgânico com a presença de urina de vaca, provavelmente 
a aplicação desse insumo, via foliar, proporcionou a disponibilidade e assimilação 
mais rápida de nutrientes (Tabela 4). Mendonça et al. (2003) ao utilizarem substratos 
compostos por esterco de curral + carvão vegetal + solo e areia na proporção de 2:1:1:1 
v/v apresentou o maior número de folhas de mudas de mamoeiro Sunrise solo. 

Tabela 4. Número de folhas das plantas do gergelim cultivadas em diferentes 
composições de substratos com presença e ausência da aplicação via foliar de urina de 
vaca.

Adubações
Urina de vaca
----Unid.----

Presença Ausência Médias

Solo 13,00 12,50 12,75 b

Composto bovino + solo 16,00 13,66 14,83 a

Composto aves + solo 17,50 14,66 16,08 a

Composto cunícola + solo 16,66 14,33 15,50 a

Médias 15,79 A 13,79 B -

CV (%) 10,51

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si, 
pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

As plantas obtiveram incremento no número de ramos cultivadas nos substratos 
com a presença dos compostos bovino, de aves e cunícola e presença de urina de vaca, 
provavelmente a aplicação de urina de vaca forneceu nutrientes via foliar a cultura 
e proporcionou melhorias no número de ramos (Tabela 5). Segundo Mexal e Landis 
(1990), o desenvolvimento da parte área das plantas fornece excelente estimativa da 
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predição do crescimento no campo, sendo tecnicamente aceita como boa medida do 
potencial de desempenho das culturas.

Tabela 5. Número de ramos das plantas gergelim cultivadas em diferentes 
composições de substratos com presença e ausência da aplicação via foliar de urina de 
vaca.

Adubações Urina de vaca

----Unid----

Presença Ausência Médias

Solo 7,66 7,83 7,75 b

Composto bovino + solo 10,83 9,00 9,916 a

Composto aves + solo 11,00 9,83 10,41 a

Composto cunícola + solo 10,33 10,16 10,25 a

Médias 9,95 A 9,20 B -

CV (%)                          12,78

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade,

A aplicação de urina de vaca proporcionou acréscimo no crescimento radicular de 
plantas de gergelim, possivelmente este insumo proporcionou melhorias na nutrição 
da cultura e consequentemente aumento no crescimento do sistema radicular (Tabela 
6). Véras et al. (2014) ao utilizares diferentes substratos orgânicos observaram que o 
S2 (a base de esterco bovino) e S3 (a base de esterco caprino), para o comprimento 
radicular proporcionaram os melhores resultados em plântulas de pinheira.

Tabela 6. Comprimento radicular das plantas do gergelim cultivadas em diferentes 
composições de substratos com presença e ausência da aplicação via foliar de urina de 
vaca.

Adubações Urina de vaca

----cm----

Presença Ausência Médias

Solo 14,08 12,50 13,29 a

Composto bovino + solo 11,41 11,66 11,54 a

Composto aves + solo 13,33 11,16 12,25 a

Composto cunícola + solo 12,33 10,16 11,25 a

Médias 12,79 A 11,37 B -

CV (%)                                                   18,90

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
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O substrato solo, proporcionou menores teores de clorofila total, provavelmente os 
substratos com adição dos composto orgânicos proporcionaram maior disponibilidade 
de nitrogênio sendo o mesmo responsável pelo aumento da clorofila nas plantas, já 
a presença de urina de vaca não influenciou no acúmulo de clorofila (Tabela 7). Para 
Benício et al. (2012) os insumos orgânicos aplicados via foliar proporcionaram aumento 
na clorofila do feijão caupi. 

Tabela 7. Clorofila total das plantas do gergelim cultivadas em diferentes 
composições de substratos com presença e ausência da aplicação via foliar de urina de 
vaca.

Adubações Urina de vaca

----

Presença Ausência Médias

Solo 33,58 36,01 34,80 b

Composto bovino + solo 43,21 39,46 41,34 a

Composto aves + solo 41,55 40,48 41,01 a

Composto cunícola + solo 39,53 37,95 38,74 a

Médias 39,47 A 38,47 A -

CV (%) 8,39

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

Conclusão

Os substratos com adição de compostos orgânicos influenciam positivamente 
no crescimento de plantas de gergelim e esse comportamento é evidenciado com 
a aplicação de urina de vaca via foliar, sendo assim uma alternativa viável para 
incrementos na atividade agrícola de agricultores familiares que cultivam suas áreas 
com essa oleaginosa.
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RESUMO

O Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) foi introduzido no 
Brasil no período Pós-Segunda Guerra Mundial a partir do modelo importado 
difusionista dos Estados Unidos. A partir do debate sobre a metodologia da 
extensão ao longo de cinco décadas a sociedade organizada teceu uma série 
de críticas ao serviço que culminou com a Política Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Pnater). Nesta nova fase a ação do extensionista 
deve priorizar o conhecimento do agricultor familiar e as peculiaridades 
do agroecossistema. O propósito deste trabalho foi descrever a construção 
e utilização do “Sistema de Gerenciamento das Atividades EM ATER” da 
EMATER PARAÍBA (SIGATER PARAÍBA) para orientar o assessoramento 
as famílias pelos extensionistas da Unidade Operativa da EMATER de 
Serraria-PB em suas Unidades Familiares de Produção (UFP´s). O trabalho 
foi realizado em 180 Unidades Familiares de Produção (UFP´s) entre 2010 
e 2011 através do Contrato TC.PB.0000082-10 celebrado entre a Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba (EMATER PARAÍBA) 
e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Os planos de ações das 
UFP’s foram construídos junto de toda a família a partir do potencial e 
problemas observados no diagnóstico participativo, além da discussão dos 
anseios de todos os membros da unidade. O SIGATER possibilitou uma 
leitura apurada e sistêmica das UFP´s contribuindo para realização de 
um trabalho na horizontalidade. Subsidiou o Estado a construir políticas 
públicas mediante as carências relatadas no sistema em cada UFP. 
Aproximou a EMATER PARAÍBA dos agricultores familiares através de 
uma série de atividades a partir da demanda dos resultados do diagnóstico 
postados no Sistema.

Palavras-chave: Extensão Rural. Agricultura Familiar. Diagnóstico 
Rural. 

INTRODUÇÃO

O Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Brasil inicia 
suas atividades no período pós-Segunda Guerra Mundial com um modelo de atuação 
difusionista, de caráter cartesiano e tecnicista. (TAVARES; RAMOS, 2006). O período 
que sucedeu a gênese da extensão rural e a fundação na década de 1970 da Empresa de 
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Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba (EMATER PARAÍBA) foi repleto de 
desvios até chegar a gestão do Presidente Fernando Collor com o desmonte do serviço 
oficial de ATER que levou a insuficiência do trabalho junto aos agricultores familiares 
(BRASIL, 2004).

 Desta forma, uma definição clássica do Serviço de Ater é descrita por Barros 
(1994, p. 665) enquanto “ao mesmo tempo, um processo de comunicação e de educação 
planejada que destina mudar o comportamento econômico e social dos agricultores 
em qualquer parte do mundo”. Essa versão aos moldes da Ater norte-americana é 
corroborada por Silva Filho (2005, p. 119) ao resgatar a metodologia utilizada ao longo 
de cinco décadas pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande 
do Norte (EMATER-RN) que de modo geral é similar a Paraíba, afirma que o objetivo 
do serviço era: “mobilizar e despertar as famílias rurais para mudanças tecnológicas e 
socioeconômicas, foi, sem dúvida, a grande promotora da difusão de tecnologias”. 

 Assim, esta metodologia adotada no sentido vertical sem privilegiar o 
conhecimento local dos agricultores familiares foi danoso aos agroecossistemas do 
Território da Borborema, no Estado da Paraíba, pois entre outros fatores alterou a 
forma de plantio em policultivos e rotações de culturas, gerou erosão genética das 
sementes utilizadas pelos camponeses, introduziu espécies forrageiras exóticas e um 
crédito rural enquanto pacote tecnológico que não permitia as devidas adaptações ao 
contexto dos agroecossistemas (SILVEIRA; PETERSEN; SABOURIN, 2002). 

 Ao longo desta caminhada o “olhar do extensionista” com um foco desvirtuado 
do agricultor familiar (enquanto um ser vazio de conhecimento e receptáculo dos 
conceitos científicos) passou a ser questionado de forma coletiva por entidades que 
representam o setor camponês em todo o território nacional. A nova extensão rural 
atenta para o “clamor” do professor Paulo Freire que no exílio pregava a presença do 
Agente de Ater “no sistema de relações camponeses-natureza-cultura não possa ser 
reduzida a um estar diante, ou a um estar sobre, ou a um estar para os camponeses, 
pois que deve ser um estar com eles” (FREIRE, 2002, p. 56). 

 Neste sentido a EMATER PARAÍBA desenvolveu em 2010 o Sistema de 
Gerenciamento de Informações de Atividade de Assistência Técnica e Extensão Rural 
da EMATER PARAÍBA (SIGATER PARAÍBA) utilizado “na realização de diagnósticos, 
sistematização de informações e qualificação de projetos de financiamentos de 
unidades de produção familiar, especialmente por considerar e correlacionar atributos 
de sustentabilidade e abordagem sistêmica”. (FURTADO et al., 2014).

 O propósito deste trabalho foi descrever a construção e utilização do SIGATER 
PARAÍBA a partir da ação da Unidade Operativa da EMATER de Serraria-PB nas 
Unidades Familiares de Produção (UFP´s), integrante do Território da Borborema. 
 
DESENVOLVIMENTO

 A EMATER PARAÍBA passou a executar em 2010 o contrato TC.PB.0000082-10 
de prestação de serviços de ATER aos agricultores familiares do Território da 
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Cidadania da Borborema, contratado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) que previa o assessoramento Técnico-Social a 180 UFP´s em cada município 
de todo o Território, entre eles o Serraria-PB. O referido contrato previa a realização de 
inúmeras atividades: diagnóstico das unidades, visita de assessoria técnica e atividades 
coletivas, dentro de três eixos temáticos: Organização Social, Transição Agroecológica 
e Organização da Produção para a Comercialização.

 O contrato TC.PB.0000082-10 celebrado entre o MDA e a EMATER PARAÍBA 
inaugurou um novo formato de fomento dos serviços de ATER pelo Governo Federal 
as Empresas que atuam na extensão rural pois, o passado recente se caracterizava por 
convênios, que eram pré-pagos e o recurso tinha uma finalidade também previamente 
estabelecida, inviabilizando a adequação dos serviços a realidade de cada comunidade 
e UFP. Doravante se estabeleceu por meio de contratos, que enfrentavam um processo 
de concorrência conhecido como Chamada Pública, como previsto na PNATER, onde 
os serviços são pagos após a realização e comprovação dos serviços junto a contratante, 
sujeitos a fiscalização periódica, mas sem que os recursos tenham sua finalidade 
pré-estabelecida, ou seja, os recursos não são “carimbados”, facilitando assim o 
planejamento e execução das atividades junto as comunidades. 

Outra peculiaridade desta nova fase foi a valorização dos Territórios da Cidadania 
que através da participação das organizações da sociedade civil do campo (sindicatos, 
associações, cooperativas, conselhos e outros) definem as temáticas que o MDA deverá 
priorizar no serviço de Ater. A política territorial inserida no bojo desta discussão foi 
consolidada nos Planos territoriais de desenvolvimento rural sustentável onde Brasil 
(2005, p. 22) afirma que “o processo transita pela reflexão crítica sobre os problemas 
e potencialidades, as fragilidades e oportunidades, procurando objetivar iniciativas na 
forma de projetos que concretizem a “visão do futuro” concertada”.

 O trabalho pioneiro da EMATER PARAÍBA como executora da Chamada 
Pública da Borborema 82/2010 estava atento a história do Território que é singular 
no contexto do campesinato brasileiro e da política territorial do Governo Federal. 
Silveira, Freire e Diniz (2010, p. 17) resgatam:

“As condições fundamentais para a criação desse território foi 
justamente a existência prévia de uma articulação regional, o 
Território Agroecológico do Polo da Borborema, caracterizado pela 
presença da sociedade civil com grande capacidade de ação coletiva e 
de iniciativas locais, influenciando significativamente a estruturação 
institucional e a dinâmica posterior do Território da Borborema no 
âmbito do Programa da SDT/MDA”.

 Esta ação no município de Serraria-PB foi realizada por dois extensionistas 
rurais, com formação de técnico em agropecuária, lotados na Unidade Operativa da 
EMATER com início em 2011 e término em 2013, envolvendo as seguintes comunidades 
rurais de agricultores familiares tradicionais: Alagoinha, Cuité dos Bitus, Lagoa 
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do Mato, Matinha, Olho D´Agua, Pau D´Arco, Pau Barriga, Riachão, São Geraldo, 
Saboeiro, Salamandra e Tapuio. 

Figura 1: Página inicial do SIGATER (EMATER PARAÍBA).

 A primeira atividade realizada pelos extensionistas foi o diagnóstico das UFP´s 
que compreendeu a caminhada transversal junto com os agricultores familiares em 
suas unidades de produção, construção de mapa da propriedade, construção de mapa 
fluxo dos agroecossistemas e aplicação de questionário. A metodologia empregada foi 
a caminhada cuja definição apropriada é elencada por Minas Gerais (2006, p. 61): 

 “É uma técnica que consiste em percorrer um determinado trecho de 
uma comunidade rural, de uma propriedade ou de um assentamento, 
onde se busca, junto com os participantes identificar e discutir as 
diversas percepções das características espaciais e do agroecossistema, 
as formas de ocupação da terra e o modo de vida das pessoas do lugar”.

Após o trabalho nas unidades de produção foi possível alimentar o SIGATER 
PARAÍBA que envolveu as seguintes informações: composição familiar, mão de obra 
contratada, mão de obra familiar, indicadores sociais, informações produtivas, matriz 
de plano de ações, descrição de alternativa de convivência com o semiárido, ocupação 
do solo e descrição da caminhada da propriedade.

Um aspecto importante para inserção no SIGATER foi anotação da latitude e 
longitude das UFP´s enquanto ferramenta essencial para localização das propriedades, 
número do Certificado do Cadastro do Imóvel Rural (CCIR), informações como relação 
de posse, tamanho de área das unidades e tipo de energia existente na propriedade. 
No que tange ao cadastro de cada membro da família foram levantadas as seguintes 
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informações: número da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) – item obrigatório 
para participação neste trabalho, nome completo, apelido, parentesco, data de 
nascimento, número do documento de identidade, número de Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), escolaridade, sexo, telefone e e-mail.

A agricultura familiar se caracteriza, entre outros fatores, pela participação 
majoritária dos membros da UFP na condução da produção agropecuária, assim o 
SIGATER também sistematizou as características: nome, dias trabalhados por ano, 
horas trabalhadas por dia, limitações e se possuíam aposentadoria. Já no cadastro da 
mão de obra contratada, quando haviam, foram levantadas as informações: tipo de 
mão de obra (capinas, carregado, colheita, plantio manual, entre outros), nome, sexo, 
data de nascimento, dias trabalhados por ano, horas trabalhadas por dia e atividade 
vinculada (bovinocultura, caprinocultura, roçado, entre outros). 

No levantamento dos indicadores sociais foram observados os itens: opções de 
transporte, distância da sede do município, condições de acesso a propriedade, uso 
de fitoterápicos, intervalo da visita do Agente de Saúde, acesso a serviço de saúde, 
destino do lixo, destino das embalagens de agroquímicos, destino do esgoto, qualidade 
da água para beber, disponibilidade de água (cultivos, animais e consumo), número 
de banheiros, número de cômodos da residência, tamanho da residência (m2), uso do 
transporte escolar, acesso à escola, telefone e a presença de equipamentos e utensílio 
domésticos (telefone, fogão, aparelho de som, televisor, geladeira, automóvel e antena 
parabólica). 

No item de Informações Produtivas a produção animal e vegetal foi definida como 
“produto” contemplando: área utilizada há, rebanho/plantel, mercado (produção), 
total (produção) custo de produção, mercado (renda), auto consumo (renda) e total 
(renda). Os agricultores familiares elencaram uma séria de problemas, potencialidades 
e subsistemas que possibilitou a construção no SIGATER da matriz de plano de ações 
que observa Furtado et al (2014, p. 122) forneceu elementos que:

“Registra uma de suas maiores virtudes quando se trata da 
qualificação de projetos de financiamento, haja que durante a fase 
de diagnósticos a família de forma protagonista, é quem enquanto 
sujeito do seu próprio desenvolvimento é a própria relatora de sua 
matriz de “sonhos” – do cenário desejado, de necessidades de crédito 
e de demandas de financiamentos e de créditos”,... característica esta 
totalmente contrária a lógica dos pacotes tecnológicos difusionista, 
dos projetos pré-elaborados nos escritórios, muitos dos quais nada ou 
quase nada tem haver com a realidade e o contexto das unidades de 
produção familiar”.

Foi a partir do trabalho de levantamento dos produtos de origem animal e vegetal 
que a EMATER iniciou no município de Serraria-PB dois importantes programas de 
comercialização institucional junto aos agricultores familiares atendidos pela Empresa: 
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Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA).

A presença de alternativas de convivência como açude, banco de proteínas, 
barragem subterrânea e/ou sucessivas, barramento de pedra, barreiros, manejo 
da caatinga, quintais produtivos, rotação de culturas, silos sinchos e sistemas 
agroflorestais (SAF´s) também foram levantadas em cada UFP. O uso do solo enquanto 
item essencial no agroecossitema foi descrito através da ocupação com benfeitorias, 
pastagem cultivada, capineira, lavouras, fruticultura, entre outras.

Figura 2: Mapa de Unidade Familiar de Produção da família de Maria Aparecida e Severino do Ramos da 
Comunidade Lagoa do Mato, Serraria-PB. (EMATER PARAÍBA)

 O resultado da descrição da caminhada da propriedade permitiu aos membros 
da UFP construir duas ferramentas do referido trabalho de diagnóstico rural: o mapa da 
propriedade e o do fluxo econômicos. Brasil (2007, págs. 33 e 34) relata que o objetivo 
do mapa da propriedade é “analisar e entender a organização produtiva em nível de 
propriedade”, enquanto os mapas de fluxos são fundamentais para “representar como 
se inter-relacionam os diferentes elementos do sistema produtivo (econômico, social e 
ambiental)”.

Figura 2: Mapa de Fluxos da Propriedade da família de Maria Aparecida e Severino do Ramos da Comunidade 
Lagoa do Mato, Serraria-PB. (EMATER PARAÍBA)
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As informações sistematizadas no SIGATER possibilitaram aos extensionistas 
continuarem o trabalho relatado, com visitas e atividades coletivas respeitando as 
particularidades de cada UFP, com três temáticas pré-definidas pela EMATER PARAÍBA 
e o MDA: organização social dos agricultores familiares, transição agroecológica dos 
agroecossistemas e organização da produção para a comercialização. Cada atividade 
do contrato foi devidamente registrada no Sistema e encaminhado para confirmação 
do serviço junto aos órgãos competentes durante os mais de 2 anos de execução do 
contrato.

Figura 2: Atividade coletiva na comunidade Salamandra, em Serraria-PB, no dia 15 de agosto de 2012. 
(EMATER PARAÍBA)

CONCLUSÃO

 Os resultados encontrados no trabalho apontam para as seguintes conclusões: 1. 
A construção dos planos de ações das UFP’s devem ser realizados após os diagnósticos 
participativos pois permitem observar as peculiaridades do agroecossistema; 2. O 
SIGATER possibilitou uma leitura apurada e sistêmica das UFP´s contribuindo para 
realização de um trabalho na horizontalidade; 3. Subsidiou o Estado a construir política 
públicas mediante as carências relatadas no sistema em cada UFP; 4. Aproximou a 
EMATER PARAÍBA dos agricultores familiares através de uma séria de atividades a 
partir da demanda dos resultados do diagnóstico postados no Sistema.
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INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS 
NO PROJETO DE ASSENTAMENTO PECOSA

Leopoldo Oliveira de Lima 195

RESUMO

Sistemas Agroflorestais (SAF’s) podem ser definidos como o cultivo de 
espécies agrícolas de ciclo curto, frutíferas, perenes, lenhosas, florestais e/
ou criação de animais, no mesmo espaço físico e de tempo. Como principais 
vantagens dos SAF’s, podemos citar: o melhoramento das condições físico-
químicas e biológicas dos solos e o aumento dos sinergismos entre os 
componentes do agroecossistema. Pode-se garantir uma melhor distribuição 
da mão-de-obra familiar, ao longo do ano, gerando renda e emprego, 
bem como propiciar uma maior variedade de alimentos disponíveis, 
garantindo segurança alimentar e nutricional aos camponeses. O presente 
trabalho tem por objetivo relatar algumas experiências de diversificação 
de agroecossistemas de camponeses, no município de Conceição do 
Araguaia, Estado do Pará, no Projeto de Assentamento Pecosa, sob a tutela 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a partir 
da implantação de módulos demonstrativos de Sistemas Agroflorestais, da 
elaboração de Planos de Desenvolvimento Sustentáveis dos Assentamentos 
(PDSAs) e da implantação de propostas de desenvolvimento de SAF’s e/
ou sistemas de fruticultura consorciados a partir do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Entre 2010 e 2013, 
foram contratadas e efetivadas 38 operações de crédito rural do PRONAF-A, 
pela Agência do Banco da Amazônia de Conceição do Araguaia, PA. Existem 
alguns desafios para implantação dos SAF’s na região Sul do Estado do 
Pará: o primeiro consiste na dificuldade para realizar a irrigação das mudas 
de espécies florestais e frutíferas na primeira estação seca após o plantio 
das mesmas; o segundo são as queimadas descontroladas que destroem os 
módulos de SAF’s, desestimulando muitos camponeses a não implantar os 
mesmos em seus lotes; por fim é necessário, que os profissionais de ciências 
agrárias mudem suas estratégias de ação, transformando o paradigma de 
desenvolvimento que possuem e passem a incentivar a implantação de 
SAF’s, como estratégia para transição agroecológica dos agroecossistemas.

Palavras-chave: Sistemas Agroflorestais. Política Pública. Transição 
Agroecológica.

195 Engenheiro Agrônomo, Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias 
(Agroecologia), Universidade Federal da Paraíba - Campus III, Bananeiras, PB, e-mail: 
leoolima@ig.com.br. Trabalhou na Agência do Banco da Amazônia S/A de Conceição do 
Araguaia, PA, como Técnico Científico no período de fevereiro de 2005 a fevereiro de 
2014.
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INTRODUÇÃO

 Sistemas Agroflorestais (SAF’s), segundo Rebraf (2007), podem ser definidos 
como o cultivo de espécies agrícolas de ciclo curto, frutíferas, perenes lenhosas 
(árvores, arbustos, palmeiras, bambus), florestais (madeireiras e não madeireiras) e/
ou criação de animais, quando manejados no mesmo espaço físico e de tempo, de forma 
intencional. Segundo Adbo (2008), para ser considerado um Sistema Agroflorestal, 
necessariamente, deve haver uma espécie florestal com utilização, madeireira ou não 
madeireira, neste sistema de produção.

 No mesmo Módulo, deve-se procurar cultivar e manejar diferentes espécies de 
vegetais de diferentes grupos ecológicos sucessionais (pioneira, secundária e clímax) 
em diferentes estratos arbóreos. Os SAF’s possuem várias vantagens, dentre elas 
podemos destacar: o melhoramento das condições físico-químicas e biológicas dos 
solos devido a constante ciclagem de nutrientes entre os seres vivos e o solo existentes 
nos sistemas.

 Para Vasquez e Costas (2011), os SAF’s contribuem no controle da erosão do 
solo devido a permanente cobertura do mesmo; possibilitando a ocupação do solo com 
maior aproveitamento da luz, dos nutrientes e da água presentes no sistema em virtude 
do cultivo, ao mesmo tempo de diferentes espécies vegetais com exigências nutricionais 
divergentes.

Outra vantagem, segundo Abdo (2008), está na possibilidade de recuperação de 
áreas degradadas e, por conseguinte, regularização ambiental dos estabelecimentos 
familiares junto aos órgãos ambientais governamentais.

 Do ponto de vista socioeconômico, as principais vantagens, conforme Barreto 
(1996), devem-se a uma melhor distribuição de mão-de-obra familiar, ao longo do 
ano, gerando renda e emprego, bem como maior variedade de alimentos disponíveis, 
garantindo segurança alimentar e nutricional aos agricultores familiares; outra 
característica de SAF’s consiste na redução dos riscos de perda da produção, devido ao 
maior “equilíbrio” do sistema diversificado com a produção de frutas, culturas brancas, 
produtos florestais não-madeireiros e produtos florestais madeireiros.

 A implantação de SAF’s está atrelada a vários princípios agroecológicos, dentre 
os quais se destaca a diversificação específica e genética do agroecossistema no tempo 
e no espaço. Segundo Altieri. et al. (1989), também permite o aumento das interações 
biológicas, os sinergismos entre os componentes do sistema, promove importante 
processos e serviços ecológicos. Possibilita, ainda, condições de solo favoráveis para 
o crescimento das plantas, particularmente, através do manejo de matéria orgânica, 
aumentando a atividade biótica do solo.

Portanto, neste trabalho será discutido sobre os Sistemas Agroflorestais, tomando 
por base uma experiência de incentivo à sua implantação no Projeto de Assentamento 
Pecosa, na região Sul do Estado do Pará, no município de Conceição do Araguaia. O 
processo de incentivo à implantação de SAF’s ocorreu em três etapas, a primeira se 
inicia a partir de 1996, com implantação de módulos demonstrativos de SAF’s em 
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estabelecimentos familiares, com assessoria de Organizações Não Governamentais de 
região. A segunda fase ocorreu em 2004 com a elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Sustentável do Assentamento, onde se propõe a implantação de módulos de SAF’s como 
política pública de desenvolvimento sustentável para região. E a terceira etapa, entre 
2010 e 2013, se dá a partir da contratação de operações de crédito rural através do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), tendo como 
proposta de desenvolvimento a implantação de SAF’s e/ou sistemas de fruticultura 
consorciados, quando a implantação de módulos SAF’s torna-se uma política pública 
de desenvolvimento rural sustentável.

DESENVOLVIMENTO

 O presente trabalho tem por objetivo relatar algumas experiências de 
diversificação de sistemas de produção de agricultores familiares, no município 
de Conceição do Araguaia, a partir da implantação de módulos demonstrativos de 
Sistemas Agroflorestais, da elaboração de Planos de Desenvolvimento Sustentáveis dos 
Assentamentos (PDSAs) e da implantação de algumas propostas de desenvolvimento 
de SAF’s a partir do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF).

O município de Conceição do Araguaia, localizado na região Sul do Estado do Pará, 
no bioma Amazônia, possui um clima tropical com uma estação chuvosa e uma estação 
seca bem definidas. A vegetação, predominante na região, é Floresta Amazônica, com 
algumas áreas de transição para o Cerrado.

O sistema de produção praticado na região, conhecido como “roça de toco” ou 
agricultura migratória, consiste na derrubada e queima da mata nativa e na implantação 
de culturas alimentares anuais, quase sempre acompanhadas de gramíneas para 
a formação das pastagens. Este sistema baseia-se na fertilidade natural dos solos e 
por meio das cinzas e possibilita que haja, inicialmente, uma grande diversidade de 
espécies cultivadas, além de, durante o período de pousio, permitir a regeneração de 
parte das espécies vegetais presentes na área.

No entanto, na medida em que cresce a demanda pelo uso da terra, percebe-se que 
este período de pousio não tem sido adotado por boa parte dos agricultores familiares, 
que recorrem à implantação de pastagens logo no primeiro ano. Tem-se verificado que 
esta prática contribui para o aumento da degradação ambiental na medida em que 
aumentam as áreas de abertura e, também, as áreas desgastadas pelo uso contínuo.

O processo de implantação de SAF’s na região do Sul do Pará teve início na 
década de 1990, quando os agricultores familiares da região já haviam conquistado as 
terras com luta, sangue e organização. Era necessário dar um passo a mais: viver de 
forma digna na zona rural com desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda 
com conservação do meio ambiente. Segundo o PDH e a DIOCESE DE CONCEIÇÃO 
DO ARAGUAIA (2000), a partir de uma discussão entre o Sindicato de Trabalhadores 
Rurais (STR) de Conceição do Araguaia, PA e o STR de Floresta do Araguaia, PA, 
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com a assessoria técnica do Projeto de Desenvolvimento Humano (PDH) - Diocese 
de Conceição do Araguaia, e da Comissão Pastoral de Terra (CPT) foi avaliado que a 
implantação de SAF’s ser uma alternativa aos agricultores familiares como forma de 
diversificação da produção frente ao processo de pecuarização dos estabelecimentos 
familiares da região.

Segundo Copatiorô (2004), entre 1995 e 1996, foram implantados no Projeto de 
Assentamento Pecosa, em Conceição do Araguaia-PA, nove Módulos Demonstrativos 
de SAF’s. Neste processo, houve apoio do Departamento Nacional de Cooperativismo 
(DENACOOP), recebendo, cada família participante do Projeto, R$ 1.000,00 (um 
mil reais), sem devolução, para iniciar as atividades produtivas (aquisição de mudas, 
sementes, saquinhos e construção de viveiros). O local definido para desenvolver os 
módulos de SAF’s, dentro do estabelecimento, foi discutido com a família observando 
as condições edafoclimáticas, bem como, a topografia do lote.

De acordo com o PDH e a DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (2000) 
e Copatiorô (2004), foram implantados módulos com as seguintes espécies vegetais: 
banana (Musa spp), cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum), café (Coffea 
arábica L.), ingá (Inga sp), manga (Mangifera indica L.), citrus (Citrus spp), coco 
(Cocos nucifera L.), maracujá (Passiflora edulis Sims), abacaxi (Ananas comosus L. 
Merril), caju (Anacardium occidentale L.), acerola (Malpighia punicifolia L.), bacaba 
(Oenocarpus bacaba Mart.), cacau (Theobroma cacao L.) e algumas espécies florestais 
nativas da região como jatobá (Hymenaea courbaril L.), cedro (Cedrela fissilis Vell) e 
mogno (Swietenia macrophylla King).

No início do processo de plantio das mudas, em cada módulo, foi sugerido, nas 
entrelinhas, o cultivo de culturas anuais como arroz (Oryza Sativa L.), milho (Zea 
mays L.) e mandioca (Manihot esculenta Crantz), visando a segurança alimentar 
das famílias, podendo, também, aproveitar áreas de capoeiras e enriquecê-las com 
as espécies frutíferas e florestais. Os Módulos estavam se desenvolvendo bem nas 
condições locais, mas, em 1998, uma queimada descontrolada dizimou a maioria dos 
módulos de SAF’s do Projeto de Assentamento, segundo Copatiorô (2004).

A partir destes Módulos Demonstrativos de SAF’s, em 2004, a Cooperativa de 
Serviço e Apoio ao Desenvolvimento Humano e Sustentável Atiorô (COPATIORÔ) 
buscou incentivar a multiplicação destas experiências como Políticas Públicas. Este 
processo se deu através da elaboração de Projeto de Desenvolvimento Sustentável do 
Assentamento (PDSA) em convênio com o INCRA (Instituto Nacional de Reforma 
Agrária), com a inclusão de módulos de SAF’s como proposta de desenvolvimento rural 
sustentável para agricultores familiares assentados da reforma agrária.

Com metodologia de pesquisa participativa, respeitando o histórico de experiência 
passadas, as condições locais dos estabelecimentos familiares e os saberes locais das 
populações durante o processo de construção do PDSA do Projeto de Assentamento 
Pecosa, foram sugeridos, às famílias do Projeto, dois tipos de Módulos. Para aquelas 
famílias que possuíam áreas mais secas e mais altas foram sugeridos Módulos “Tipo 
Sol”, isto é, aquelas que apresentassem espécies vegetais que eram mais exigentes em 
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luminosidade, com boa aceitação comercial e que eram cultivadas por algumas famílias. 
Foram propostos módulos com as seguintes culturas: citrus (Citrus spp), coco (Cocos 
nucifera L.), acerola (Malpighia glabra L.), abacaxi (Ananas comosus L. Merril).

 Os Módulos “Tipo Sombra” foram propostos para agricultores familiares com 
espécies vegetais que necessitavam de sombreamento. O objetivo desses módulos 
era a reposição florestal das áreas derrubadas, além de enriquecer as áreas de mata 
remanescentes com culturas comerciais. Nestes módulos foram propostas as seguintes 
culturas: castanha-do-pará (Bertholettia excelsa H.B.K.), café (Coffea spp L.), cupuaçu 
(Theobroma grandiflorum Schum) e, banana (Musa spp) (Figura 1)

Figura 1 - Módulo de sombra com cultivo de Musa spp e Theobroma grandiflorum Schum 
Foto: Leopoldo Lima

 Algumas dificuldades surgiram durante o processo de implantação dos Módulos 
SAF’s. Devidos as plantas serem irrigadas manualmente, e por existir carência de mão-
de-obra familiar disponível, durante todo a estação seca do ano, algumas plantas não 
se desenvolveram de forma satisfatória, chegando, a morrerem por deficiência hídrica 
(Figura 2).  

	  

Figura 2 - Frutífera morta devido a déficit hídrico - Foto: Leopoldo Lima
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Outra dificuldade, durante a implantação dos Módulos, foram as queimadas 
descontroladas, ocorrentes, no período de julho a setembro, destruindo pomares, 
casas (Figura 3), animais silvestres e domésticos, pastagens, matas, além de partes 
alguns Módulos de SAF’s.

	  

Figura 3 -  Moradia destruída pelo fogo -  Foto: Leopoldo Lima

A partir destas experiências, várias propostas de crédito do PRONAF (Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) foram contratadas na Agência do 
Banco da Amazônia de Conceição do Araguaia-PA. Entre 2010 e 2013, foram efetivadas 
38 (trinta e oito) operações de crédito rural do PRONAF-A para agricultores familiares 
do Projeto de Assentamento Pecosa. Todas as operações de crédito possuíam como 
elemento e proposta de desenvolvimento a implantação de SAF’s e/ou sistemas de 
fruticultura consorciados, juntamente com pecuária bovina leiteira, totalizando um 
valor de R$ 761.478,85 em investimentos.

Conclusão

Existem alguns desafios para implantação dos SAF’s na região Sul do Estado do 
Pará: o primeiro consiste na dificuldade para realizar a irrigação das mudas de espécies 
florestais e frutíferas na primeira estação seca após o plantio das mesmas. Muitas vezes 
por haver carência de rede de energia na zona rural da região, ou por não haver recursos 
financeiros para aquisição dos equipamentos de irrigação (canos, bombas). Assim, a 
irrigação é feita de cova em cova com regadores manuais, demandando muito tempo 
e esforço físico das famílias. Muitas vezes, os Módulos não se desenvolvem de forma 
satisfatória, chegando, algumas plantas, a morrerem por deficiência hídrica.

Outro desafio, difícil de ser superado e que desestimula muitas pessoas que 
desejam trabalhar com SAF’s, são as queimadas descontroladas que geralmente, 
ocorrem todos os anos no período de julho a setembro, matando e destruindo pomares, 
casas (Foto 3), animais silvestres e domésticos, pastagens, matas, além dos módulos 
de Sistemas Agroflorestais.
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É necessário, também, que os profissionais de ciências agrárias, a maioria 
formada para trabalhar e difundir tecnicamente os conceitos da chamada Revolução 
Verde, principalmente os envolvidos com a Assistência Técnica e a Extensão Rural 
(ATER), mudem suas mentalidades, transformando o paradigma de desenvolvimento 
que possuem e passem a incentivar a implantação de SAF’s aos agricultores familiares 
campesinos, como instrumento para transição agroecológica dos agroecossistemas.

Apesar destas dificuldades, já existem agricultores familiares com experiências 
bem sucedidas de SAF’s na região Sul do Pará, onde os mesmos, além de produzirem 
frutos, lenha, óleos essências, madeira, também fazem a integração de seus sistemas 
de produção vegetal com a criação de abelhas, peixes, bovinos e suínos, gerando renda, 
trabalho e garantindo segurança alimentar e nutricional para as famílias.
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RESUMO

A água constitui um elemento imprescindível à existência do ser humano e 
está presente em todos os seguimentos da vida. É a substância mais ingerida 
pelo homem, e é também o principal veículo de excreção. A água de consumo 
humano é o principal veículo de transmissão de patógenos capazes de causar 
infecções gastrointestinais, sendo vital o seu controle microbiológico.O 
trabalho teve como objetivo realizar análises bacteriológica da água da 
Universidade Federal da Paraíba, Campus III – Bananeiras, verificando 
assim a qualidade da mesma, analisando se a mesma está apropriada 
para consumo humano. As análises foram realizadas no Laboratório de 
Microbiologia de Alimentos do Centro de Ciências Humanas, Sociais e 
Agrárias - Campus III, da Universidade Federal da Paraíba. Os resultados da 
contagem de bactérias mesófilas aeróbicas realizadas em meio APC indicam 
o valor de 28,1x102 UFC/ml, sendo a amostra irregular para consumo 
humano. Esta contaminação elevada pode estar relacionada ao estado de 
conservação do bebedouro. Os resultados demonstram que grande parte 
das pessoas que usufruem da água analisada está consumindo água fora 
dos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Palavras-Chave: Segurança. Inspeção. Qualidade. 

INTRODUÇÃO

A água constitui um elemento imprescindível à existência do ser humano e está 
presente em todos os seguimentos da vida (CARVALHO & RECCO PIMENTEL, 2007). 
É a substância mais ingerida pelo homem, e é também o principal veículo de excreção 
(KOTTWITZ & GUIMARÃES, 2003). A água é um recurso natural renovável que deve 
ser utilizado pelo homem para a sua sobrevivência. Entretanto, devido ao incremento 
de sua utilização, resultante do crescimento populacional e do desenvolvimento 
industrial e agrícola, este recurso natural pode tornar-se poluído ou mesmo escasso 
(FERREIRA, 2002). 

Durante séculos, considerou-se que as fontes de água eram inesgotáveis, porém, o 
grande crescimento da população mundial, o desenvolvimento industrial e tecnológico, 
a urbanização e a expansão agrícola comprometem a capacidade de autodepuração das 

196 Bacharelando em Agroecologia – UFPB/CCHSA. marta_tec@hotmail.com; 

197 Bacharelando em Agroecologia – UFPB/CCHSA. rosangelamiranda8@globomail.com; 

198 Bacharel em Agroindústria. diegoaugusto@globomail.com; 
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águas. Esses fatores contribuem para a poluição e contaminação dos recursos hídricos, 
prejudicando a qualidade e quantidade de água disponível ao consumo humano 
(BOMFIM et al., 2007). 

A água de consumo humano é o principal veículo de transmissão de patógenos 
capazes de causar infecções gastrointestinais, sendo vital o seu controle microbiológico. 
A ingestão de alimentos contaminados com microrganismos proveniente de água de 
má qualidade pode provocar um problema gravíssimo para aqueles que fazem seu 
consumo e, consequentemente, para os órgãos de saúde pública, uma vez que os gastos 
com o tratamento de doenças por ingestão de alimentos contaminados por bactérias do 
grupo coliforme são altíssimos (SOUSA, 2006).

Entende-se pelo termo “qualidade de água”, às características químicas, físicas 
e biológicas, as quais definem as diferentes finalidades para a água (MERTEN, 2002). 
De acordo com Amorim & Porto (2001), a qualidade da água pode ser afetada por 
diversos fatores, como a poluição atmosférica, o sistema de coleta da água pluvial, a 
manutenção inadequada de cisternas, a utilização e manuseio da água, e por fatores 
ligados à sua origem e à vulnerabilidade a que está exposta. Sendo uma das metas da 
sociedade e do poder público, o estabelecimento de políticas públicas que garantam a 
qualidade da água.

O objetivo do trabalho foi realizar análises bacteriológica da água da Universidade 
Federal da Paraíba, Campus III – Bananeiras.

DESENVOLVIMENTO

As análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos do 
Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - Campus III, da Universidade Federal 
da Paraíba, situado no município de Bananeiras – PB. Foram coletadas amostras de 
330 mL de água em garrafas de vidro estéreis e com tampa de rosca dos bebedouros 
localizados no Restaurante Universitário - RU, no mês de outubro de 2013. No momento 
da coleta, as torneiras foram limpas e higienizadas com álcool a 70%, flambadas 
e deixou-se escoar a água por 3 a 5 minutos. As análises microbiológicas realizadas 
foram as descritas na portaria n.º 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da 
Saúde (BRASIL, 2004), que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos 
ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade e dá outras providências.

Os resultados da análise bacteriológica realizada na amostra de água está expressa 
na tabela 1, onde podemos observar que a amostra obteve resultado distinto quando 
comparado a legislação.
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Tabela 1. Resultado da análise bacteriológica da água do bebedouro utilizado 
pelos alunos CCHSA/UFPB;

Bactérias Aeróbias
Mesófilas (UFC/ml)*

Água 28,1x102

UFC – Unidade formadora de colônia;

Os resultados da contagem de bactérias mesófilas aeróbicas realizadas em meio 
APC ficando com valor de 28,1x102 UFC/ml, sendo a amostra imprópria para consumo 
humano. Esta contaminação elevada pode estar relacionada ao estado de conservação 
do bebedouro. Também pode ser levada em conta a má higienização das caixas d´água 
e tubulações com um tempo já considerável de funcionamento. Segundo MATTOS et. 
al. (2002), o sistema de armazenamento e distribuição deve estar conservado e livre 
de vazamentos. Caixas d’água devem ser esvaziadas e limpas a cada seis meses. As 
torneiras devem estar em boas condições de uso e de preferência serem metálicas. 
Torneiras plásticas sofrem agressão interna e acúmulo de materiais formando filmes 
microbianos, observados, geralmente, nas bordas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados no presente estudo demonstram que grande parte das 
pessoas que usufruem da água analisada está consumindo água fora dos padrões de 
potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
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RESUMO

O setor agropecuário familiar é sempre lembrado por sua importância 
na absorção de emprego e na produção de alimentos, especialmente 
voltada para o autoconsumo, e para as funções de caráter social do que 
as econômicas, tendo em vista sua menor produtividade e incorporação 
tecnológica. Entretanto, é necessário destacar que a produção familiar, 
além de fator redutor do êxodo rural e fonte de recursos para as famílias, 
também contribui expressivamente para a geração de riqueza, considerando 
a economia não só do setor agropecuário, mas do próprio país. Diante disso, 
objetivou-se com o desenvolvimento desse trabalho analisar indicadores da 
produção de base familiar do Brasil e em particular do Estado da Paraíba, 
baseados em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
através do Censo Agropecuário de 2006 o qual corresponde ao período 
de transformação radical na economia brasileira, destacando assim sua 
importância econômica e social. Os dados foram tabulados considerando as 
seguintes variáveis: área de produção, número de estabelecimentos, Valor 
Bruto da Produção, pessoal ocupado no campo, distribuição do numero 
de estabelecimentos da agricultura familiar por região, distribuição da 
área dos estabelecimentos da agricultura familiar por região, produção 
de alimentos de origem animal e vegetal, valor bruto da produção por 
área total, numero de pessoas ocupadas por área total. Características 
estas, referentes à agricultura familiar e não familiar. Concluiu-se que a 
Agricultura Familiar de um modo geral, tanto no âmbito nacional, quanto 
estadual apresenta características semelhantes, sendo responsável por mais 
da metade da produção de alimentos que vai para a mesa do brasileiro, o 
que tem fortalecido a segurança alimentar e desenvolvimento econômico 
do país.
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Palavras-Chave: Indicadores de produção. Produção familiar. Segurança 
alimentar.

INTRODUÇÃO

A produção de alimentos ao longo do tempo tem sua grande importância 
no cenário da economia mundial. Com o processo de industrialização e inovações 
tecnológicas, a mesma, de forma geral, tornou-se fator determinante no processo do 
desenvolvimento capitalista, no entanto os mercados tornam-se cada vez mais incertos 
e dinâmicos, ocorrendo assim uma complexidade dessas atividades.

Nesse contexto a agricultura familiar tem se fortalecido por meio das bases de 
produção, que apresenta entre suas características principais a pluriatividade agrícola, 
a qual garante estabilidade sobre as mudanças do mercado e do consumo familiar.

De acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, a agricultura familiar 
é definida quanto à unidade familiar e a produtividade por meio de suas atividades, 
levando em consideração aspectos como: mão de obra predominante da família, área 
máxima de quatro módulos fiscais, renda principal gerada pelas atividades agrícolas 
executadas na própria unidade familiar, e a administração desta pela própria família. 

Contudo a agricultura familiar não se limita apenas aos aspectos de cultivo, 
mas também reúne em torno de uma prática milenar grupos de pessoas que, além 
das afinidades consanguíneas, possuem uma história em comum com a terra cultivada 
(THEODORO, 2009). 

Assim a agricultura familiar é um setor estratégico para a manutenção e 
recuperação do emprego, redistribuição da renda, garantia da soberania alimentar do 
país e para a construção do desenvolvimento sustentável (SCHUCH, 2004). 

Para que a mesma possa manter-se nesse mercado cada vez mais competitivo 
e excludente é necessário criar formas alternativas de trabalho e sobrevivência. A 
diversificação rural/agropecuária pode ser uma dessas formas, uma vez que poderá 
diminuir os riscos de se ter apenas uma atividade como principal fonte de renda e 
manutenção familiar. Encarada como um ato coletivo enquadrador de um processo de 
revitalização social, econômica e ambiental, a diversificação constitui uma das opções 
estratégicas na política do desenvolvimento rural, em particular dos territórios rurais 
mais afetados pelo declínio de determinadas atividades agrícolas. 

Considerando todo este contexto de diversificação da agricultura familiar, 
objetivou-se com esse trabalho analisar indicadores da produção de base familiar do 
Brasil, baseados em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
através do Censo Agropecuário de 2006 o qual corresponde ao período de transformação 
radical na economia brasileira, destacando assim sua importância econômica e social. 
Assim, foi realizado um estudo análogo entre dados gerais do Brasil e do Estado da 
Paraíba, com o intuito de analisar as informações referentes à agricultura familiar e 
não familiar.
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DESENVOLVIMENTO

Para efetivação desse trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico, de 
dados do Censo Agropecuário de 2006, do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 
(IBGE).

Os dados foram tabulados considerando as seguintes variáveis, as quais 
permitiram a delimitação da Agricultura Familiar: área de produção, número de 
estabelecimentos, Valor Bruto da Produção, pessoal ocupado no campo, distribuição 
do numero de estabelecimentos da agricultura familiar por região, distribuição da área 
dos estabelecimentos da agricultura familiar por região, produção de alimentos de 
origem animal e vegetal, valor bruto da produção por área total, numero de pessoas 
ocupadas por área total. Características estas, referentes à agricultura familiar e não 
familiar.

 Em seguida realizou-se uma análise dos dados e das informações levantadas a 
fim de abordar a importância da agricultura familiar no cenário econômico e social do 
Brasil e em partícula do Estado Paraíba. 

A agricultura familiar brasileira tem constituído a base econômica da maior parte 
de seus municípios, por meio da pluriatividade dos seus sistemas de produção, uma vez 
que estes tem gerado uma maior estabilidade econômica e social para essas famílias.

Assim com a análise dos dados do censo agropecuário realizado em 2006, foram 
identificados 4.367,902 estabelecimentos da agricultura familiar, o que representa 
84,4% do total dos estabelecimentos brasileiros, e 807.587 estabelecimentos de 
unidades não familiares representando assim 15,6% desse total (Figura 1).

Figura 1. Total de estabelecimentos da Agricultura no Brasil. Adaptado de IBGE, 2006.

Para França et al. (2009), essa disparidade deve-se a estrutura agrária 
fundiária brasileira que é fortemente marcada pelo latifúndio. Sendo que apesar 
dos estabelecimentos não familiares representam apenas 15,6% do total dos 
estabelecimentos, ocupam 75,7% da área total de produção e as unidades familiares 
apenas 24,3% dessas áreas (Figura 2).
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Figura 2. Área Total da Agricultura Brasil. Adaptado de IBGE, 2006.

Contudo dentre essa disparidade um dado bastante relevante (Figura 3) é que 
na agricultura familiar o número de pessoas ocupadas por área total chega a 74,4% e 
na agricultura não familiar apenas a 25,6%, com isso, no geral, a empregabilidade da 
agricultura familiar brasileira é superior à agricultura não familiar, ressaltando assim 
que esse processo tem avançado ao longo dos anos, e isso demonstra a otimização da 
terra nas mãos dos pequenos e médios produtores familiares.

               

Figura 3. Pessoal ocupado na Agricultura no Brasil. Adaptado de IBGE, 2006.

Diante dessa acessão da agricultura familiar referente ao número de 
estabelecimentos ocupados e área, observa-se uma contribuição diferenciada, no 
que diz respeito a cada região do Brasil. Na qual a região Nordeste é a que mais se 
destaca com 50% dos estabelecimentos e 35% das áreas (Figura 4), isso em relação ao 
quantitativo de pessoas empregadas no modelo de produção familiar, que de acordo 
com França et al., (2009) várias podem ser as razões que influenciam essa disparidade, 
mas sem dúvida, o número populacional é bastante predominante. 

Figura 4. Número de Estabelecimentos da Agricultura Familiar por Região. Adaptado de IBGE, 2006.
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Apesar de ocupar apenas 24,3% da área total dos estabelecimentos agropecuários 
brasileiros, a agricultura familiar é responsável por 38% do Valor Bruto da Produção 
(VBP) gerada, uma vez que a agricultura não familiar representa 62% do valor total 
(Figura 5). 

Figura 5. Valor Bruto da Produção no Brasil. Adaptado de IBGE, 2006.

Para Oliveira (2001) em sua obra “A agricultura camponesa no Brasil”, essa 
desigualdade em termos econômicos, justifica-se pela produção não familiar ser 
voltada à exportação. Onde o mesmo diz se tratar de uma estratégia externa, com a 
aceitação e contribuição de atores locais, enraizada através da dívida externa. Dívida 
esta em função da ampliação da produção nacional, e para pagar, o país deve exportar 
mais, ou seja, sujeitar-se aos preços internacionais. Com preços cada vez mais baixos, o 
mesmo tem que ampliar a produção e para isso é necessário mais capital para investir. 
Torna-se um ciclo vicioso, onde a agricultura familiar perde espaço nesse contexto.

Contudo, apesar de cultivar em menores áreas com lavouras (17,7 milhões de ha) 
e possuir menores áreas de pastagens (36,4 milhões de ha) e ter uma representatividade 
no Valor Bruto da Produção menor que a agricultura não familiar, a agricultura familiar 
é a principal fornecedora de alimentos básicos para a população brasileira, chegando a 
uma estimativa de 70% de alimentos do país (Figura 6,7), sendo assim um importante 
seguimento para a segurança alimentar.

A agricultura familiar se fortalece baseada na própria mão-de-obra da família 
a qual é fundamental no cultivo de produtos e criação de animais que são base da 
alimentação cotidiana típica da culinária brasileira (MARQUES et al., 2009).

            

Figura 6. Produção Vegetal no Brasil. Adaptado de IBGE, 2006.
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Figura 7. Produção Animal no Brasil. Adaptado de IBGE, 2006.

Portanto, ao analisarmos os dados da produção vegetal e animal, conclui-se que 
a agricultura familiar responde significativamente à maior parte da produção voltada 
ao abastecimento interno do país. 

Assim diante de todos os dados e análises apresentadas chega-se a um Brasil no 
qual a agricultura familiar ganhou espaço nas últimas décadas e por meio deste tem se 
fortalecido, mas com um progresso muito pequeno e com uma diferenciação regional 
gritante. Sendo assim possível realizar uma abordagem que a agricultura familiar não 
tem um perfil homogêneo e este coletivo está desigualmente distribuído pelo país. 

AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DA PARAÍBA

Um dado contundente para se entender as mudanças na paisagem rural do 
Estado da Paraíba é que 88,52% dos estabelecimentos são da agricultura familiar 
e essa ocupa apenas 42,19% da área total do estado, enquanto os estabelecimentos 
não familiares, cerca de 11,47%, ocupam uma área de 58,80% da estrutura fundiária 
paraibana segundo os dados do Censo Agropecuário-IBGE 2006 (Figura 8, 9). 

Figura 8. Total de Estabelecimentos da Agricultura Familiar no Estado da Paraíba. Adaptado de IBGE, 2006.                                               
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Figura 9. Área Total do Estado da Paraíba. Adaptado de IBGE, 2006.

Com a análise desses dados entende-se que, a divisão das terras concentrou-
se nas mãos de poucos, sobretudo daqueles que detinham o poder, e que o modelo 
fundiário paraibano assemelha-se com o modelo brasileiro, o qual é um marco histórico 
do desenvolvimento do país, e disso decorre as desigualdades, que afeta diretamente o 
desenvolvimento do estado paraibano.

 Segundo os dados do Censo Agropecuário - IBGE 2006, no que diz respeito aos 
dados da Paraíba, dos 167.272 mil imóveis rurais recenseados, 91,36% do total dos 
estabelecimentos existentes possuem área inferior a 100 ha, e ocupam apenas 39,44% 
da área total das terras agrícolas. Enquanto que os grandes estabelecimentos com 
mais de 500 ha representam menos de 1,0% do total dos estabelecimentos agrícolas do 
estado e possuem 28% da área total ocupada.

Com isso, na Paraíba a agricultura familiar ainda é sinônima de trabalho 
e subsistência para as famílias agricultoras e que essa ocupação também é vista 
como atraso na mecanização e tecnificação dos estabelecimentos familiares, já que 
grande parte da mão de obra empregada nesses estabelecimentos são oriundos da 
própria unidade familiar chegando a ser 83,7% do pessoal total ocupado, sendo que 
nos estabelecimentos não familiares o número de pessoal ocupado é infinitamente 
menor, apenas 16,3% (Figura 10) do, o que ressalta a mecanização empregada nesses 
estabelecimentos.

Figura 10. Pessoal ocupado na Agricultura no Estado da Paraíba. Adaptado de IBGE, 2006.
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No que diz respeito ao valor bruto da produção no Estado da Paraíba, a agricultura 
familiar é responsável por 59% deste valor, o equivalente a 836 milhões de reais, 
enquanto a agricultura não familiar chega a 41% (Figura 11). Uma vez que quando 
comparado com dados geral do país, a agricultura familiar da Paraíba tem um maior 
destaque, isso se explica pelo fato que nessa região esse modelo de produção é a principal 
fonte de alimentos básicos que fazem parte da alimentação cotidiano da população. 
O que demostra que apesar de possuir pequenas áreas, as famílias apresentam uma 
produção consideravelmente diversificada e que acaba gerando circuitos locais de 
comercialização desses produtos, que independem da logica mercantilista do mercado 
nacional e assim movimenta a economia local.

     

                     
Figura 11. Valor Bruto da Produção no Estado da Paraíba. Adaptado de IBGE, 2006

Na produção vegetal do estado da Paraíba, a agricultura familiar é responsável 
pela produção de 92% Arroz em casca, 88% do feijão, 88% da Mandioca e 84% do 
Milho. Na produção animal representa, 62% da produção de bovinos, 61% do leite, 
22% das aves e 81% dos suínos (Figura 12, 13).

                                     

Figura 12. Produção Vegetal no Estado da Paraíba. Adaptado de IBGE, 2006.
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Figura 13. Produção Animal no Estado da Paraíba. Adaptado de IBGE, 2006.

Estes dados ressaltam que na Paraíba, a agricultura familiar é de suma importância 
para o abastecimento de alimentos, tendo em vista que representa a maior parte da 
produção dos principais alimentos da cesta básica das famílias paraibanas.

Os mesmos ainda reforçam a importância da agricultura familiar, no que 
diz respeito a produção diversificada promovendo assim a segurança alimentar e 
nutricional das famílias produtoras e consumidoras, além de gerar também renda para 
os agricultores e agricultoras que comercializam sua produção, movimenta o comércio 
das pequenas cidades, contribuindo com o progresso da economia local. Promovendo 
assim a autonomia das famílias agricultoras que diminuem a sua dependência dos 
mercados externos.

CONCLUSÃO

Através desta perspectiva analítica e análoga entre a realidade fundiária brasileira 
e da paraibana e os impactos sociais e territoriais, conclui-se que a Agricultura Familiar 
de um modo geral, tanto no âmbito nacional, quanto estadual apresenta características 
semelhantes, sendo responsável por mais da metade da produção de alimentos, o 
que tem fortalecido a segurança alimentar e desenvolvimento econômico do país. 
Contudo a Agricultura Familiar ainda enfrenta problemas, referentes à valorização 
de sua produção e da concentração de terras nas mãos de poucos, o que é resultado 
do sistema capitalista que tem como objetivo a monopolização e homogeneização da 
cadeia produtiva de alimentos.
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RESUMO

O conceito de crise alimentar permeou-se, recentemente, por diversos 
meios de comunicação e assombrou uma parcela da população mundial 
com a ameaça de faltar alimentos e ter-se um surto de fome Nesse 
contexto, em 2010 a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu 
a agricultura de base ecológica familiar como uma estratégia importante 
para produzir alimento para a população mundial. Com o desenvolvimento 
desse trabalho, objetivou-se fazer um levantamento, referente à 
importância da agricultura familiar de base ecológica como uma estratégia 
para fortalecer a segurança alimentar e a economia local, levando em 
consideração as várias abordagens realizadas por diferentes autores nos 
últimos anos, visando com isso a ampliação de informações referentes ao 
tema, bem como a importância do exercício da valorização da produção 
familiar, fortalecendo-a com as bases conceituais e técnico/científicas da 
Agroecologia. O estudo foi construído em torno da problemática da má 
distribuição de alimentos e dos impactos ambientais, sociais e econômicos 
gerados através do sistema convencional de produção. O desenvolvimento 
metodológico dessa abordagem está dividido em seções, as quais 
descrevem sucintamente o contexto do estudo e a importância da realização 
do mesmo. Ao final, pode-se analisar que ou muda-se o rumo da matriz 
produtiva que vem sendo explorada nos últimos tempos, democratizando 
a terra e priorizando a produção sustentável através da Agroecologia como 
ciência, prática, harmonia e vivência com a terra, realizada por agricultores 
familiares e camponeses ou estar-se-á inviabilizando o desenvolvimento 
das futuras gerações vegetais e animais no planeta.
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INTRODUÇÃO

O conceito de crise alimentar permeou-se, recentemente, por diversos meios de 
comunicação e assombrou uma parcela da população mundial com a ameaça de faltar 
alimento e termos um surto de fome, principalmente para a parte da população de 
menor poder aquisitivo. Uma situação que resulta do modelo de produção de alimento 
que o mundo está adotando (FAO, 2008). 

Segundo relatório do Banco Mundial, de abril de 2008, nos últimos anos, os 
preços dos alimentos subiram em média 83% (WORLD BANK, 2008). Essa tendência 
trouxe graves consequências para os países mais pobres, aumentando o número de 
pessoas com fome no mundo.

A crise alimentar que ocorreu em 2008 atingindo grande parte da população, 
gerada pela elevação dos preços dos produtos alimentícios, confirmam esses dados, 
onde grãos como trigo, milho, arroz e soja tiveram preços multiplicados (SILVA, 2010).

Deste modo, a produção de alimentos está cada vez mais vinculada ao processo 
de industrialização seja diretamente através da grande agricultura industrializada ou 
indiretamente com as grandes indústrias alimentícias, que muitas vezes controlam 
também os meios de produção agropecuária (MOTTA & ZARTH, 2008; HOME, 2009).

 Neste caminho, a tendência é que um pequeno grupo de empresas transnacionais 
controle toda a cadeia de produção de alimentos no mundo, que vai desde os meios e 
recursos para a produção, passando pela transformação/beneficiamento e distribuição, 
gerando assim as vulnerabilidades e os riscos de crises alimentares (NUNES, 2007). 

Essa crise de 2008 foi menor no Brasil que em muitos países ditos desenvolvidos, 
pois aqui grande parte da produção de alimentos tem origem na agricultura familiar 
(IBGE, 2009). Esta situação gera certa estabilidade para o Brasil diante das crises 
alimentares, pois diferente da agricultura industrial que tem como base os insumos 
industrializados, a agricultura familiar camponesa tem como insumos os recursos 
naturais locais. É o trabalho da natureza através dos ciclos biogeoquímicos (LOVELOCK 
& MARGULIS, 1974) que gera os insumos para a produção agropecuária familiar, 
principalmente a de base ecológica.

Assim a ONU reconheceu a agricultura de base ecológica como uma estratégia 
importante para produzir alimento para a população mundial, bem como, na reparação 
dos danos ambientais e sociais provocados pela agricultura industrial (ONU, 2010).

Destaca-se com isso, que a produção de alimentos de qualidade é um importante 
ganho desta forma de agricultura, que tem na sua base a valorização do capital ecológico, 
logo a reprodução deste capital faz-se imprescindível para sua própria reprodução. 
Além disso, alimentos oriundos desta forma de produzir têm poucas possibilidades de 
conterem resíduos de substâncias indesejáveis, muitas vezes nocivas à saúde, como os 
agrotóxicos. Modernamente, existem estudos abordando que estes alimentos possuem 
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maior valor biológico por apresentarem maiores concentrações de nutrientes, como o 
realizado por Kokuszka, 2007.

A produção familiar ecológica tem por objetivo atender diretamente às famílias, 
onde uma parte é destinada ao autoconsumo e outra ao mercado (PLOEG, 2009), 
gerando assim, circuitos locais de comercialização da produção que independem da 
lógica global de mercantilização da produção de alimentos. No Brasil, o governo já 
reconheceu esta importância através da criação de programas e políticas públicas como 
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) que têm como um de seus objetivos a aquisição da produção familiar e 
doar e comercializar para famílias carentes e para a merenda escolar, respectivamente.

Assim, a produção de alimentos pela agricultura familiar tem uma enorme 
contribuição para a segurança alimentar e nutricional, considerando a amplitude que 
o conceito permite (DEVES & FILIPPI, 2008). Porém, este potencial ainda pode ser 
aumentado se alguns entraves técnicos e culturais forem superados e as pessoas tanto 
no campo (produtoras) como na cidade (consumidoras) valorizarem mais as riquezas 
alimentares de seu próprio território.

Acredita-se com isso que a valorização da produção familiar local só será 
plena quando as pessoas conhecerem o potencial que tem os alimentos produzidos 
localmente, principalmente aqueles que têm origem em uma agricultura ecológica, 
quando acessarem informações sobre os valores nutricionais, a importância social e 
econômica de consumi-los. Assim, poderão comparar e decidir que tipos de alimentos 
querem produzir e/ou consumir.

Iniciar um processo de formação com agricultores/agricultoras familiares 
enquanto responsáveis pela alimentação de outras pessoas e com consumidores para 
compreenderem os valores dos alimentos locais é um passo importante para ampliar 
os níveis de segurança alimentar de uma comunidade, município e/ou país.

Com o presente trabalho bibliográfico objetivou-se fazer um levantamento, 
referente à importância da agricultura familiar de base ecológica como uma estratégia 
para fortalecer a segurança alimentar e a economia local, levando em consideração as 
várias abordagens realizadas por diferentes autores nos últimos anos, visando com isso 
à ampliação de informações referentes ao tema, bem como a importância do exercício 
da valorização da produção familiar, fortalecendo-a com as bases conceituais e técnico/
científicas da Agroecologia. 

O trabalho esta dividido em seções, incluindo a introdução, e o desenvolvimento 
da abordagem do tema através da pesquisa bibliográfica, as quais descrevem 
sucintamente o contexto do estudo e a importância da realização do mesmo.
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DESENVOLVIMENTO

Insegurança Alimentar

Ao longo de boa parte do século XIX e início do século XX se foi configurando 
como hegemônico o modelo produtivo urbano-industrial cuja lógica, de mover pessoas 
até onde se concentrava o capital, foi consolidando uma estrutura de poder que situava 
o campo e suas comunidades rurais em uma posição cada vez mais marginalizada 
e dependente das cidades, que por sua vez vieram incrementando seu poder com a 
hegemonia industrial (GUZMÁN, 2006).

De acordo com Altieri (2002) esse modelo hegemônico produtivo teve 
consequências nas áreas rurais que, geralmente, serviram para marginalizar grande 
parte da população rural. Isso porque, seus benefícios foram direcionados aos 
produtores já ricos em recursos e ao mesmo tempo também foram minadas muitas 
formas de acesso a terra e aos recursos. Isto reduziu a diversidade de estratégias de 
subsistências viáveis à famílias rurais, e consequentemente, aumentou sua dependência 
da produção agrícola externa. 

Dessa forma, existe um processo de causa cumulativa, em que as desigualdades 
na distribuição dos benefícios do desenvolvimento geram subdesenvolvimento, 
provocando pobreza e má utilização dos recursos naturais e do ambiente e, com isso, 
mais subdesenvolvimento (MEDEIROS, 2006). Assim, segundo Pádua (2003), é 
preciso considerar que a implantação do modelo da modernização conservadora se 
deu de forma desigual e concentradora, privilegiando algumas regiões e grupos sociais 
em detrimento de outros.

Nesse contexto, de desigualdades de produção e distribuição de alimentos 
impostas pelo sistema capitalista, bem como da má distribuição de renda, nos últimos 
anos o mundo tem vivido uma situação de crise generalizada. Crise que primeiro se 
manifestou pelo súbito aumento de preços dos alimentos, devido à homogeneização da 
cadeia produtiva, e a que se juntou a crise financeira que, rapidamente, se transformou 
numa crise social, uma vez que a pobreza extrema é uma realidade para mais de 100 
bilhões de pessoas que sobrevivem com menos de um dólar por dia (MOREIRA, 2010). 

Contudo, diante dessa crise, atualmente, o mundo produz alimentos em 
quantidade suficiente para todos. O que ocorre segundo a ABRABDH (2008) é que 
esse modelo de produção é insustentável quanto aos aspetos ambientais e culturais e 
também pelo fato que muitos não têm acesso aos alimentos e milhões de pessoas não 
possuem rendimentos ou outros meios para comprar ou produzir e assim viver com 
dignidade.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), há alimento suficiente para que cada pessoa do planeta consuma todos os dias 
uma dieta diversificada e nutritiva composta por 1.134 gramas de cereais, feijões e 
nozes; 454 gramas de frutas e verduras e 400 gramas de carnes, leite e ovos (LAPPÉ et 
al., 1998 apud WEID, 2004). 
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Ainda de acordo com a ABRANDH (2008) a alta dos preços dos alimentos é a 
face mais visível de um conjunto de fatores que vem, historicamente, promovendo a 
exclusão social e a sistemática violação do direito humano à alimentação adequada de 
expressivos contingentes populacionais. Então por tratar-se de uma forma insustentável 
de produzir e consumir, do atual modelo capitalista, suas consequências começam a 
assustar a população pobre do mundo. 

Essa preocupação é válida, quando observamos que a maior matriz produtora de 
grãos, mais notadamente o milho, que tem como maior produtor mundial os Estados 
Unidos da América, destina grande parte de sua produção para o uso desse cereal para 
a produção do biocombustível e os impactos ambientais gerados por esse cultivo é 
enorme (ANDREOLLI, 2007).

De acordo com Altieri (2000) após algumas décadas de implantação, o padrão 
convencional de agricultura tem se mostrado insustentável, não só pelo aumento 
da pobreza e o aprofundamento das desigualdades, mas também pelos impactos 
ambientais negativos causados pelo desmatamento continuado, pela redução dos 
padrões de diversidade preexistentes, pela intensa degradação dos solos agrícolas, 
destinação de alimentos para produção de derivados não alimentícios e contaminação 
química dos recursos naturais, entre tantos outros impactos.

Assim, para Almeida et al. (2001) a sustentabilidade da agricultura requer 
profunda reorientação dos padrões vigentes de organização socioeconomia , técnica e 
espacial do meio rural. Trata-se na realidade de um complexo de transformações que 
não dizem respeito apenas ao “setor rural”, mas que envolvem um amplo espectro de 
instituições da sociedade.

Moreira (2000), amplia mais ainda a ideia de um mundo rural sustentavel, 
abordando que esta deve estar associada a uma mudança do acesso aos recursos 
produtivos com mudanças na distribuição da propriedade rural, sugerindo que políticas 
significativas e efetivas de reforma agrária seriam necessárias para o desenvolvimento 
sustentavel autonômo dos países sub-desenvolvidos, que estão a margem do sistema 
capitalista. Autonomia, que significa tanto uma não-dependência em relação aos paises 
industrializados, quanto a valorização de processos políticos participativos em nivel 
local.

Como pode ser observado, por intermédio de não apenas um fator, mas de vários 
fatores, a “Crise Alimentar” está instalada, mostrando a face frágil de um mundo que 
pode sucumbir quando um conjunto de fatores ou decisões estratégicas e unilaterais 
de países ricos acontece, prejudicando uma parcela significativa das populações pobres 
em todo o mundo (FAO, 2008).

É neste contexto que se começa a perceber que, mais do que a disponibilidade 
de alimentos, a capacidade de acesso a estes, por parte dos povos em todo o mundo, 
mostra-se como questão crucial para a Segurança Alimentar. Uma vez que esta questão 
e outros fatores podem ser causadores de agudas crises de insegurança alimentar, 
geradas principalmente pelo modelo de produção insustentável que o mundo adotou 
através do sistema capitalista (MENEZES, 1999 apud OLIVEIRA et al., 2007).
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Agricultura Familiar: estratégia de fortalecimento para a segurança alimentar

A agricultura familiar não é uma categoria social recente, nem a ela corresponde 
uma categoria analítica nova na sociologia rural. No entanto, sua utilização, com o 
significado e abrangência que lhe tem sido atribuído nos últimos anos, no Brasil, 
assume ares de novidade e renovação (WANDERLEY, 2001). 

De acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, hoje os empreendimentos 
familiares têm duas características principais: eles são administrados pela própria 
família; e neles a família trabalha diretamente, com ou sem auxílios de terceiros.

Geralmente essas unidades, tradicionalmente, possuem atividades de 
subsistência, como produção vegetal, produção animal e em menor grau integração 
agroindustrial. Esses estabelecimentos são, ao mesmo tempo, unidades de produção e 
de consumo, como também unidades de produção e de reprodução social (DENARDI, 
2001; WILKINSON, 2000).

De acordo com o Instituto Giramundo Mutuando (2009), o que vem acontecendo 
no cenário da produção familiar é uma transformação do modo de vida do camponês 
tradicional, dando lugar atualmente a uma agricultura familiar formada por grupos 
diferenciados de agricultores. Eles têm em suas bases a tradição e a introdução da 
modernidade, constituindo um segmento de distintos agricultores identificados pelo 
peso da família e a inserção da mão-de-obra familiar no mercado.

Nesse contexto a agricultura familiar tem se fortalecido por meio das bases de 
produção, que apresenta entre suas características principais a pluriatividade agrícola, 
a qual garante estabilidade sobre as mudanças do mercado e do consumo familiar. 

Segundo Oliveira & Ribeiro (2002) a mesma se apresenta como alternativa 
modeladora de um desenvolvimento menos excludente e ambientalmente mais 
equilibrado. Assim, no debate sobre o desenvolvimento local, as especificidades 
produtivas e geradoras de renda e ocupação, expressivas na agricultura familiar, têm 
importância econômica e social e são motivadoras de políticas públicas.

Então, o meio rural sempre visto como fonte de problemas, hoje aparece como: 
portador de soluções vinculadas à melhoria do emprego e da qualidade de vida. 
(WANDERLEY, 2001).

Uma das evidências mais claras dessas soluções que foram vinculadas à 
agricultura familiar é seu peso ambiental, social, cultural e econômico. Econômico 
porque, mesmo considerando que uma das estratégias de permanência dos sistemas 
de produção familiar é a produção para o consumo interno da família, a oferta de 
excedentes é um conjunto, de grande relevância. Isto porque as estratégias de vida da 
agricultura familiar contemplam além da produção para seu consumo, a geração de 
renda monetária (INSTITUTO GIRAMUNDO MUTUANDO, 2009).

Hoje no Brasil, mais de um terço da produção da agricultura familiar se destina 
ao mercado. As unidades familiares procuram mesclar uma variedade de produtos 
característicos de consumo familiar a outros produtos orientados à obtenção de renda 
monetária. Os próprios produtos da cesta alimentar interna da família também são em 
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parte comercializados, chegando a perfazer 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do 
milho, 58% do leite e 59% dos suínos (MDA, 2006).

Em 2010, a ONU reconheceu a agricultura de base ecológica como uma 
estratégia importante na produção de alimento para a população mundial, desde então 
vem crescendo a produção de alimentos e de outros produtos agrícolas baseada em 
princípios ecológicos. 

Mello (2007) afirma que a ideia de uma agricultura familiar sustentável revela, 
antes de tudo, a crescente insatisfação com o estado em que está a agricultura moderna. 
Indicando assim o desejo social de sistemas produtivos que, simultaneamente, 
conservem os recursos naturais e forneçam produtos mais saudáveis, sem comprometer 
os níveis tecnológicos já alcançados de segurança alimentar. 

De acordo com Caporal & Costaberber (2004) e tomando como base o documento 
Marco Referencial em Agroecologia da EMBRAPA (2006), pode se afirmar que a 
agricultura de base ecológica, remete-se às manifestações concretas ou à materialização 
dos conceitos de diversidade, mediante formas de manejo específicas. 

Nesta perspectiva, a agricultura familiar ecológica tem sido uma precursora 
de Soberania Alimentar que segundo Meirelles (2004) incorpora várias dimensões 
– econômicas, sociais, políticas, culturais e ambientais – relacionadas ao direito de 
acesso ao alimento; à produção e oferta de produtos alimentares; à qualidade sanitária 
e nutricional dos alimentos; à conservação e controle da base genética do sistema 
alimentar e; às relações comerciais que se estabelecem em torno do alimento, em todos 
os níveis.

Por conseguinte quando ampliada, viabilizada e fortalecida, a agricultura familiar 
tem a capacidade de aquecer a economia dos territórios. Ao gerar poder de compra, que 
possibilita o consumo de bens duráveis e não duráveis nos comércios locais, também 
gera emprego nestes estabelecimentos, ocasionando o aumento na renda local. Por 
isto, estabelecer projetos de desenvolvimento, baseado na agricultura familiar 
sustentável é objetivar o aquecimento da economia local e territorial como também um 
fortalecimento da utilização sustentável dos recursos naturais (MAGALHÃES, 1997; 
CONTAG, 1999 apud PEDROSO, 2000).

Agroecologia: bases para a autonomia da agricultura familiar  

A Revolução Verde da década de 1960 representou o início de um importante 
período das pesquisas científicas na agricultura, que contribuiu para se alcançar 
relevantes aumentos na produção dos cultivos alimentares (PORTO-GONÇALVES, 
2005).

No entanto, sabe-se hoje que os benefícios trazidos pela Revolução Verde não 
alcançaram a maior parte dos agricultores no campo, mas apenas aqueles que se 
encontrava em melhores condições financeiras e possuíam as melhores terras para o 
cultivo de determinadas culturas. E os impactos ambientais que foram gerados têm 
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levado os sistemas de produção a improdutividade e cada vez mais a dependência de 
insumos externos (ALTIERI, 2001, p.19).

Desde então a sociedade vem buscando estabelecer estilos de agriculturas que 
sejam menos agressivos ao meio ambiente e capazes de proteger os recursos naturais, 
assegurar maior longevidade, tentando fugir do estilo convencional de agricultura 
que passou a ser hegemônico a partir dos novos descobrimentos da química agrícola, 
da biologia e da mecânica ocorridos a partir do final do século XIX (CAPORAL & 
COSTABEBER, 2004).

Neste ambiente, de busca e construção de novos conhecimentos, foi que nasceu 
a Agroecologia, uma ciência que vem criando suas bases desde a década de 1960, em 
contraponto ao modelo imposto pela Revolução Verde, e traz como pressuposto uma 
dinâmica produtiva que contempla tanto as relações culturais, sociais, econômicas, 
quanto às naturais. Sendo que tais propostas pretendem um desenvolvimento 
participativo, envolvendo o conhecimento cientifico e empírico, que vai desde a 
harmonia com a terra e suas formas de manejo, passando pela produção até a circulação 
alternativa de seus produtos agrícolas, estabelecendo formas de produção e consumo 
que contribuam para encarar a atual crise ecológica e social (ALTIERI, 1989; GUZMÁN, 
2001).

Sob uma perspectiva de manejo, o objetivo da Agroecologia é harmonizar 
ambientes equilibrados, rendimentos sustentáveis, fertilidade do solo resultante 
de processos biológicos e regulação natural dos insetos pragas por meio do desenho 
de agroecossistemas diversificados e do uso de tecnologias de baixos insumos 
(GLIESSMAN, 1998 apud ALTIERI 2012)

Porém, restaurar a saúde ecológica do ecossistema não é o único objetivo 
da agroecologia. De fato, a sustentabilidade não é possível sem a preservação da 
diversidade cultural que nutre as agriculturas locais. O conhecimento camponês sobre 
os ecossistemas geralmente resulta em estratégias produtivas multidimensionais de 
uso da terra, que criam, dentro de certos limites ecológicos e técnicos, a autossuficiência 
alimentar das comunidades em determinadas regiões (TOLEDO et al., 1985 apud 
ALTIERI, 2004).

Desse modo, de acordo com Altieri (2012) felizmente existe hoje milhares de 
iniciativas novas e alternativas desabrochando ao redor do mundo e promovendo uma 
agricultura ecológica, a preservação dos meios de vida de pequenos agricultores, a 
produção de alimentos sadios, seguros e culturalmente diversos e a criação de circuitos 
locais de distribuição e comercialização, que fortalecem as famílias agricultoras.

Logo, investir nesse novo conhecimento científico é importante para se 
desenvolver mecanismos, auxiliares para produtividade e sustentabilidade do sistema 
agrícola, para toda humanidade (LUZ, 2012). Iniciativas como o resgate e a manutenção 
de sementes, a conservação de recursos naturais, a produção de alimentos limpos e a 
articulação de novas redes de distribuição e consumo de alimentos realizados pela a 
Agroecologia, são condições indispensáveis para garantir a autonomia da agricultura 
familiar (MEIRELLES, 2004).
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Outro fator relevante para agricultura familiar ter como princípios de produção 
a Agroecologia está relacionada à tendência do mercado consumidor. Cada vez mais, 
a busca é por alimentos seguros e saudáveis e que em seu processo produtivo tenha se 
respeitado o meio ambiente. Para completar, essa produção é mais barata, na medida 
em que dispensa o uso de agroquímicos. E, também pressupõe menor escala, sendo 
apropriada para produção de qualidade (PERFEITO, 2008).

Então pequenos aumentos na produtividade dessas propriedades, através 
de técnicas desenvolvidas a partir da Agroecologia, terão muito mais impacto na 
disponibilidade de alimentos, em nível local e regional, do que a questionável 
expectativa de crescimento produtivo, estabelecidos para as grandes monoculturas, 
controladas por corporações e manejadas com soluções de alta tecnologia tais como as 
sementes geneticamente modificadas (ALTIERI, 2012).

Segundo perspectivas agroecológicas, essas racionalidades expressam estratégias 
de produção econômica e reprodução socioambiental, resultantes da capacidade das 
populações rurais de ajustar seus meios de vida aos ecossistemas em que vivem e 
produzem. (PETERSEN et al.,2009).

Assim, o conhecimento local acumulado ao longo de milênios e as formas de 
agriculturas e de manejo da agrobiodiversidade e a prevalência de sistemas de cultivo 
complexos, resgatados pela Agroecologia é, portanto, uma estratégia importante para 
lidar com os riscos a que estão impostos os sistemas agrícolas familiares e a população 
mundial pelo risco imposto pelo sistema moderno (ALTIERI, 2012).

CONCUSÃO

Reconhecer a agricultura familiar de base ecológica como estratégia para produzir 
alimento para a população mundial é, sem duvida, uma das opções mais precisas, que 
possa ser tomada diante da crise em que o mundo capitalista está vivendo. Sendo que, ou 
muda-se o manejo da matriz produtiva que vem sendo explorada nos últimos tempos, 
democratizando a terra e priorizando a produção sustentável através da Agroecologia 
como ciência e prática de harmonia e vivência com a terra, realizada por agricultores 
familiares e camponeses ou estaremos inviabilizando o desenvolvimento das futuras 
gerações vegetais e animais no planeta.
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RESUMO

Nos últimos anos, o descaso com o meio ambiente vem se tornando um 
dos grandes problemas ambientais. No entanto, a educação ambiental 
está sendo uma ferramenta para efetiva conscientização da comunidade, 
objetivando a proteção ambiental. Pensando nisso, este projeto teve 
como objetivo incentivar o reaproveitamento de resíduos sólidos para a 
construção de uma tecnologia social.  No entanto, para facilitar a vida de 
muitos, o homem desenvolveu instrumentos, técnicas e processos, dando o 
nome de tecnologia. Para utilizá-la, paga-se caro. Por isso, surgiu o conceito 
de Tecnologia Social, só que de baixo custo, que podem ser utilizados em 
qualquer ponto do país, desde que haja a participação da comunidade. 
Servem para solucionar problemas e promover a transformação social. O 
biodecompositor foi desenvolvido para ser trabalhado a compostagem, 
que é o processo biológico de decomposição da matéria orgânica contido 
nos restos de origem animal ou vegetal, que tem como resultado final um 
produto que pode ser aplicado no solo para melhorar suas características 
biológicas. Para demonstração da tecnologia social no projeto de extensão, 
realizou-se a construção de um biodecompositor com material reutilizado 
da Instituição Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba- IFPB, 
campus Picuí, para produção de adubo orgânico. Após o desenvolvimento 
do trabalho percebeu-se o interesse dos alunos pelas questões ambientais, 
levando os mesmos a desenvolverem novos projetos ambientais na escola. 
Durante a produção do biodecompositor o mesmo apresentou-se como uma 
alternativa viável na produção de adubo orgânico de forma agroecológica 
livre de agrotóxico. 

Palavra – Chave: Adubo orgânico. Biodecompositor. Tecnologia social
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INTRODUÇÃO

O Planeta Terra, juntamente com a humanidade, durante os dois últimos séculos, 
vem se deparando com um grande avanço na área tecnológica, onde o desenvolvimento; 
a poluição; o comércio; o mercado; o meio ambiente, inclusive os governos atuais, 
acaba gerando uma interdependência, estimulando os seres humanos a tornarem-se 
superconsumidores. Diversos autores afirmam que, o consumo, é a única saída para 
a crise econômica, porém esquecem de ver os custos/prejuízos socioambientais que 
estão por trás desse consumo exagerado. Com isso, estes avanços vêm afetando os 
valores da qualidade de vida da sociedade e, principalmente, o respeito com o nosso 
meio ambiente e com nosso Planeta.

A busca de soluções frente à problemática ambiental se faz necessária e urgente. 
É imprescindível a construção de um processo contínuo de Educação Ambiental como 
forma estratégica de inclusão da comunidade na construção de uma nova relação com 
o ambiente em que o ser humano conviva em harmonia e equilíbrio com a natureza. 
Pensando nisso, objetivamos incentivar as pessoas e, principalmente, o homem do 
campo a reaproveitar materiais recicláveis e transformar esses materiais em tecnologias 
sociais. Fernandes (2010) afirma que, para facilitar a vida de muitos, o ser humano 
desenvolveu instrumentos, técnicas e processos, dando-lhes o nome de tecnologia. 
Para utilizá-la, paga-se caro. Por isso, surgiu o conceito de Tecnologia Social, isto é, 
aquela de baixo custo que pode ser utilizada em qualquer ponto do país, desde que 
haja a participação da comunidade. Serve para solucionar problemas e promover a 
transformação social.

As Tecnologias Sociais (tais como: canteiros econômicos, hortas suspensas com 
garrafas pet e barramentos com pneus) foram criadas justamente para solucionar 
problemas sociais, e por isso são de baixo custo, fácil manuseio e causam impacto 
social positivo. Além disso, promovem uma interação entre as pessoas e a troca do 
conhecimento técnico-científico.

Assim, uma das soluções para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos 
e preservar o meio ambiente e o Planeta Terra, e que não poderíamos deixar de citá-
la, é a Agroecologia. Esta surge como uma ciência nova, abordando a transição de 
uma agricultura convencional para uma agricultura mais sustentável e ecológica. 
A Agroecologia é uma ciência que trata e manuseia os princípios ecológicos através 
de práticas socialmente justas, ecologicamente corretas e economicamente viáveis 
para garantir um agroecossistema sustentável. Colaborando com esse pensamento, 
Costabeber e Caporal (2004) apontam o quanto a Agroecologia tem sido positiva,

“pois nos faz lembrar estilos de agricultura menos agressivos ao meio 
ambiente, que promovem a inclusão social e proporcionam melhores 
condições econômicas aos agricultores”.

Diante do exposto, esse trabalho, visa uma abordagem de tecnologias sociais 
para alunos do ensino médio e para o homem do campo, objetivando o incentivo a 
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reaproveitamento de resíduos sólidos para essas tecnologias. O mesmo foi um projeto 
de extensão, durante janeiro á março de 2014, desenvolvido no município de Picuí-PB, 
na Instituição Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba- IFPB.

DESENVOLVIMENTO

Nas próximas linhas, relataremos sobre o projeto, que visa o reaproveitamento 
de material reciclável para a construção de tecnologias sócias, pensando diretamente 
no homem do campo, principalmente na parte social e financeira. Assim, os passos 
seguidos nesse projeto são os que se apresentam a partir de agora.

De inicio, definimos o objetivo principal deste projeto. Refletimos sobre a questão 
da reutilização de materiais recicláveis e sua transformação em tecnologias sociais, ou 
seja, a utilização desses materiais em atividades produtivas, visando à sustentabilidade. 
Pensando nisso, realizamos de inicio palestras educativas na Escola Estadual de Ensino 
Médio Professor Lordão (Figura 1), acerca da educação ambiental através de práticas 
agroecológicas sustentáveis. Levando uma reflexão sobre os hábitos, atitudes e valores 
mediados pelas relações interpessoais, que são indispensáveis na formação dos atores 
do processo de transição agroecológica. Inspirado no “sujeito ecológico” de Carvalho 
(2005) essa abordagem traz uma idealização do “sujeito agroecológico” e sua possível 
materialidade.

Figura 1–Palestra educativa ambiental para os alunos do ensino médio da 
Escola Estadual de Ensino Média Professor Lordão

Fonte: Dados da Pesquisa (2014).

O biodecompositor é uma tecnologia social e, para o desenvolvimento dessa 
tecnologia, foram adquiridos dois tambores de 200 litros provenientes do transporte 
de azeitonas, ou seja, livre de agrotóxicos, passando antes por uma lavagem tripla 
para retirada das impurezas, principalmente do sódio. Para o preparo da tecnologia 
social (Biodecompositor), contamos com a ajuda do Sr. Josivaldo Alves (Figura 2), 
servidor terceirizado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
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Paraíba – IFPB, Campus Picuí, já que era um serviço que poderia acarretar perigo à 
equipe do projeto. Utilizou-se as seguintes ferramentas: furadeira, serrote, parafusos, 
tambores para encaixar os dois tambores e transformar em um só. O biodecompositor 
teve como principal objetivo aproveitar os resíduos orgânicos gerados nas cozinhas 
industriais no município de Picuí-PB, levando os alunos do IFPB, Campus Picuí,  a 
desenvolverem práticas de  compostagem e, concomitante, verem a transformação da 
matéria orgânica por ação de microrganismos, gerando adubo para ser utilizado na 
horta agroecológica do IFPB, Campus Picuí e algumas escolas Estaduais e Municipais, 
já que o adubo gerado pelo biodecompositor será livre de qualquer produto químico. 
Além disso, buscou-se, também, ampliar a conscientização dos alunos em relação ao 
reaproveitamento de resíduos orgânicos da própria escola. 

Alguns passos foram determinantes para a construção do biodecompositor e 
alcance dos objetivos do projeto. Passos esses que envolveram esforço físico, habilidades 
manuais e cognitivas dos envolvidos com tal construção. 

1º Passo: Tambor 1 - foi cortado ao meio para servir de base. Em seguida foi 
feito um furo na parte mais inferior do tambor para colocar a falange de 20 mm como 
suporte para a torneira (torneira de jardim) que serviu como saída para o chorume. 
Para retirada do húmus foi feito um furo a uma altura de 30 cm do solo com raio 
adequado para ser colocado um recipiente de margarina de 3 kg. Em seguida, foram 
feitos furos em toda borda do tambor para, posteriormente, serem colocados suportes 
para fixação dos dois tambores. A Figura 2 ilustra esses procedimentos em detalhes. 

Figura 2 – Elaboração da tecnologia social (biodecompositor)

Fonte: Dados da Pesquisa (2014).

2º Passo: Tambor 2 - foram realizados furos na superfície inferior do tambor 
para que o chorume (líquido), decorrente da decomposição do resíduo escoasse, e em 
seguida fosse retirado. Realizou-se, também, um furo com a mesma altura (Figura 3) 
e mesmo raio com intuito de que os dois furos dos tambores se encontrassem após o 
encaixe do segundo tambor no primeiro.
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Figura 3 – Servidor do IFPB realizando os furos no tambor 2

Fonte: Dados da Pesquisa (2014)

3º Passo: Os tambores foram encaixados e fixados com parafusos. Nos furos 
realizados no tambor 1, o recipiente de margarina foi colocado no lugar, a torneira 
foi posta para retirada futura do chorume e a tampa do tambor 2 foi substituída por 
um saco telado, que funcionou como barreira para a entrada de insetos que poderiam 
contaminar o resíduo orgânico. Este saco serviu também para proporcionar a entrada 
de ar essencial à respiração das bactérias aeróbicas (Figura 4).

Figura 4 – A tecnologia social construída através de materiais reutilizados

Fonte: Dados da Pesquisa (2014).
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O funcionamento desta tecnologia social é manual e não é permitida a entrada 
de nenhum produto químico. Admitem-se apenas a presença de resíduos orgânicos, 
como: cascas de ovos, cascas de frutas e verduras, entre outros. O biodecompositor tem 
a função de transformar esses resíduos orgânicos em adubo orgânico e em chorume 
que serve como biofertilizantes. 

Vale ressaltar a questão do baixo custo econômico desta tecnologia social para o 
homem do campo. Na realização do projeto, nos espelhamos na Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural  EPAGRI – SC, a qual apontou que o valor real gasto, 
com materias comprados para a construção do biodecompositor, seria de R$ 486,00 
aproximadamente. Mas buscamos reutilizar alguns materiais recicláveis e, por isso, a 
construção de nossa tecnologia ficou em torno de R$ 90,00. Os materiais reutilizados 
foram: Torneira, Tambor, Tela, Cano. Já os comprados foram: Parafusos, Tambor. Isso 
é mais uma prova de como esta tecnologia social se torna viavél social, ambiental e 
economicamente para o homem do campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na busca constante por sustentabilidade voltada à reciclagem e reutilização 
de qualquer material foi o que nos impulsionou a desenvolver este trabalho, 
incentivando, principalmente, aos alunos a produzir tecnologias sociais, voltadas para 
meio ambiente e para o bem estar do ser humano. Neste sentido, mostramos aqui 
apenas uma, o biodecompositor, dentre tantas outras possibilidades de construção de 
tecnologias sociais que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das gerações 
contemporâneas e preservam os recursos naturais para as gerações vindouras. Para 
demonstração da tecnologia social, repassamos para os alunos, enfocando, que 
resíduos orgânicos são gerados constantemente sem nenhuma preocupação com o 
meio ambiente, ou melhor, sem saber qual será seu destino por parte da grande parte 
da população brasileira, apenas com o intuito de se livrar de algo que não tem mais 
serventia. Com isto, durante 18 dias evitamos que 164,5 kg de resíduo orgânico fossem 
para o lixão municipal, reduzindo assim uma problemática com o despejo de lixo 
orgânico.

As práticas desenvolvidas foram exemplos claros, porém ainda sucintos, do 
trabalho com a educação ambiental no contexto escolar e social. Percebeu-se também 
que a construção do Biodecompositor com materiais reutilizáveis apresentou-se 
como uma alternativa viável na produção de adubo de forma agroecológica, havendo, 
portanto, uma redução da problemática de despejo do lixo orgânico no meio ambiente.
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ESTUDO PLUVIOMÉTRICO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS-
PB, ESTRATÉGIAS PARA LHE DAR COM A FALTA DE CHUVA 

AMENIZANDO O ÊXODO RURAL
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RESUMO

A seca é um dos fenômenos naturais que afeta várias partes do mundo e 
provoca impactos sociais, econômicos e ambientais. O estudo das secas 
no estado da Paraíba é necessário para o desenvolvimento de técnicas 
e programas para o beneficiamento dos agricultores. Sendo à água o 
principal fator para a produção animal e vegetal nesta região. O município 
de Aroeiras está localizado na microrregião de Umbuzeiro e na mesorregião 
do Agreste Paraibano. Desta forma, temos o objetivo de estudar o índice 
pluviométrico da cidade de Aroeiras. A pesquisa foi desenvolvida através 
de um banco de dados fornecidos pela AESA (Agencia Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraíba), os quais foram analisados para verificar 
os maiores e menores meses com índices de chuva. Observou-se que para o 
município de Aroeiras os meses de maiores índices pluviométricos são de 
abril a julho e que a média anual de chuva entre 2000 a 2013 foi 576,5 mm. 
Dessa forma, podemos concluir e informa aos agricultores desta região que 
devem preparar as propriedades e reservatórios para a captação de água e 
produção de alimentos a partir do mês fevereiro. 

Palavras chave: seca, semiárido, sociedade

INTRODUÇÃO

A região Nordeste do Brasil historicamente sempre sofreu com um grande período 
de estiagem prolongada, o qual interfere no desenvolvimento do mesmo e diretamente 
na vida dos agricultores. É importante ressaltar que não podemos acabar com a seca 
no nordeste o que se pode fazer é desenvolver técnicas e estratégias para uma melhor 
convivência com esse fenômeno. Cerca de 80 % da área do Estado da Paraíba está 
inserido no semiárido nordestino o que significa que a falta de chuva é um dos principais 
problemas nesse estado. E devido ao baixo índice pluviométrico temos um déficit na 
economia, pois é basicamente constituída da agricultura e pecuária. No Nordeste 
brasileiro a palavra “seca” adquiriu uma imagem perante às outras regiões, onde essa 
imagem é representada por abandono, penúria, fome, sede, êxodo rural, mortandade 
de animais dentre outros. Na maior parte do nordeste as chuvas são concentradas 
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no período de abril a agosto, tem sua estacionalidade de setembro a março, e são 
irregulares, ou seja, a chuva não é bem distribuída durante todo o mês. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o índice pluviométrico do município de Aroeiras, entre os anos de 
2000 a 2013 definindo os meses de maior pluviometria e a estacionalidade das chuvas.

METODOLOGIA

Os dados do presente estudo foram obtidos a partir dos valores 
apresentados pela AESA (site2.aesa.pb.gov.br/aesa/monitoramentoPluviometria.
do?metodo=listarAnosChuvasAnuais). Foram tomados dados mensais de pluviosidade 
entre os anos de 2000 a 2013. Após a tomada dos dados foi editado um banco de dados 
com todas as informações para analise posteriormente.

	  
Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Aroeiras#mediaviewer/Ficheiro:Paraiba_Municip_Aroeiras.svg

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A quantidade de chuva nessa região é bastante irregular, mais como observamos 
temos uma média anual considerada baixa, onde esse município não foge da realidade 
do nordeste.

Tabela 2. Tabela de pluviometria média anual (mm)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Média  
Anual

818,6 516,1 446,1 492,5 871,6 613,5 371 470,4 322 742 618,3 1041,4 298,8 448,7 576,5
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Figura 2. Pluviometria média anual (mm).

Nesse gráfico observa-se a irregularidade das chuvas, onde a cada um ano bom 
de chuva tem três ou quatro posteriores de regular a ruim. Dessa forma os agricultores, 
produtores de forma geral tem que obter essa informação para que no ano bom de 
chuva ele possa estocar alimentos, armazenar água, e buscar culturas e animais que 
produzam com baixos índices hídricos.

A tabela mostra os meses de ocorrência de maior e menor precipitação na cidade 
de Aroeiras. Com esses dados os agricultores podem se planejar para ter um maior 
acumulo de água e maior capacidade de armazenamento de alimentos.

Tabela 3. Pluviometria Mensal (mm).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

JAN 76,5 9,6 81,6 39,8 364,6 18,8 0 26,5 0 0 99,5 112,6 31,1 0 860,6

FEV 35,9 0 6,4 56 141,1 0 10 71,1 16,3 85,2 16,6 13,1 54,6 12,8 519,1

MAR 22,5 90,8 70,2 67,8 0 94 41 113,1 91,1 45,6 73,1 126,5 3,7 6,3 845,7

ABR 133,2 18,8 10,6 54,1 54,8 26 60,5 48,1 27,7 219,3 98,3 128,8 0 75,2 955,4

MAI 35,8 0 73,6 48,8 104,8 163 81,4 23,2 70,5 70,2 14 225,5 43,4 31,1 985,3

JUN 158,4 107,4 118,2 64,2 65,4 197,5 133,3 72,8 35,4 78,6 222,2 59,4 88,9 102 1503,7

JUL 95,4 131,6 61,8 77,6 107,8 30 28,2 51 56,9 95,7 34,3 239,4 74,8 119,5 1204

AGO 127 37 10,2 37,6 13 75,2 16,6 37,6 16,5 107,6 29,8 98,7 2,3 66,4 675,5

SET 83,9 32,4 0 25,2 20,1 0 0 27 0 13,6 16 0 0 3,9 222,1

OUT 3,3 34,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 0 0 46,4

NOV 5,2 0 13,5 0 0 0 0 0 0 14,6 0 29 0 17,3 79,6

DEZ 41,5 53,8 0 21,4 0 9 0 0 7,6 11,6 14,5 0 0 14,2 173,6
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Figura 3. Pluviometria mensal (mm).

No gráfico nota-se que o período chuvoso na cidade Aroeiras e entre o mês de 
abril a julho o momento ideal para os produtores estocarem alimentos e armazenar 
água. A partir de agosto até fevereiro são os meses de estacionalidade pluviométrica 
onde o índice de precipitação é relativamente baixo, momento ideal para os produtores 
usarem o que foi estocado nos meses anteriores.

CONCLUSÕES

O município em estudo a média anual 2000/2013 fica em torno de 576,5 mm, 
com maiores regimes de chuvas compreendidos entre os meses de abril a julho, assim 
indicamos esses meses para preparo de terra, plantio, produção de forragem para a 
produção animal e armazenamento de água, assim reduzindo os riscos de prejuízos na 
produção agrícola e animal.
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A TECNOLOGIA USADA NO PROCESSO DE 
GEORREFERENCIAMENTO DIGITAL DA PRODUTIVIDADE DOS 

POVOS DO VALE DO MAMANGUAPE/PROEXT 2013
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RESUMO

A determinação precisa de um ponto na superfície terrestre dá-se o nome 
de georreferenciamento. Esta técnica aprimorada que consiste em tornar 
as coordenadas conhecidas num dado sistema de referência adotado pelo 
país, tem sido muito difundida nos dias atuais, devido à necessidade de se 
obter delimitação real de uma determinada área sem correr os riscos de 
sobreposição desta, além do mais a internet vem revolucionando as formas 
de aquisição de conhecimentos, com o intuito de facilitar a localização e 
divulgação de produtos produzidos pelas tribos Potiguaras do vale do 
Mamanguape foi-se criado um projeto intitulado Desenvolvimento Sócio-
Econômico-Solidário e vivências do potencial produtivo das comunidades 
tradicionais para superação da extrema pobreza no Vale do Mamanguape 
Paraibano, no qual uma das vertentes de tal projeto é mapear e Georeferenciar 
pontos que possuem produtos artesanais produzidos por tais comunidades, 
além disso houveram visitas técnicas as feiras Agroecológicas com intuito 
de georeferenciar tais feiras, dando assim uma melhor representatividade e 
visibilidade aos produtos e produtores afim de melhorar a comercialização e 
diminuir as desigualdades sociais que há anos faz-se presente no cotidiano 
de tais povos. 

Palavras chave: 1. Georreferenciamento; 2. Potiguaras. 3. Vale do 
Mamanguape.

INTRODUÇÃO

Apesar de hoje tratar-mos a localização espacial como sendo uma tarefa 
relativamente simples para um usuário de Sistemas de Posicionamento Global, ela 
foi um dos grandes problemas científicos que o ser humano procurou solucionar, 
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conquistar novas fronteiras, com deslocamento seguro exigia o domínio sobre a arte de 
navegar, saber ir e voltar de um local a outro, com conhecimento de seu posicionamento, 
durante todo o trajeto, tanto na terra como no mar ou no ar era tarefa árdua e perena 
na qual poucos dominavam.

Nesse contexto entra em cena o GPS, que atualmente é o instrumento mais 
eficiente para a coleta de informações especializadas pontuais, lineares e poligonais. É 
a tarefa conhecida como georreferenciamento. O georreferenciamento é uma técnica 
aprimorada de descrição de determinados locais que seja desejável ter fácil localização, 
contribuindo com o enriquecimento de informações existentes sobre tal local.

Segundo Silveira (2004), a adoção de um referencial geocêntrico no 
Brasil se constitui em uma necessidade, objetivando o atendimento 
dos padrões globais de posicionamento. Com isto, fica garantida a 
manutenção da qualidade dos levantamentos GPS realizados em 
território nacional, uma vez que manter o seu referenciamento ao 
SAD-69 implica na degradação da precisão. Outro fator determinante 
diz respeito à necessidade de se buscar uma compatibilidade com 
os demais países sul-americanos, adotando-se no continente um 
referencial único para as atividades cartográficas.

O Georreferenciamento das comunidades indígenas, das feiras agro ecológicas 
no Vale do Mamanguape na descrição dos característicos e limites das terras onde toda 
equipe dos Grupos de Pesquisa do GEPeeeS no vale, onde com a utilização do GPS foram 
demarcados pontos de produtividade e comércio de produtos artesanais indígenas, 
a partir daí iniciou-se um levantamento das áreas pesquisadas  para que possamos 
demonstrar através de Meios digitais o trabalho aplicado para que haja o crescimento 
dos produtos artesanais produzidos naquela área além das feiras agroecológicas que há 
tanto tempo é tradição de tais comunidades.

Venhamos que todos os trabalhos que vamos realizar com o PROEXT - 
“PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-SUSTENTAVEL-
SOLIDÁRIO E VIVENCIAS DO POTENCIAL PRODUTIVO DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS PARA SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA NO VALE DO 
MAMANGUAPE PARAIBANO” e com o GEPEEES -   “GRUPO DE ESTUDOS 
E PESQUISA EM EDUCAÇÃO, ETNIAS E ECONOMIA SOLIDÁRIA” sobre o vale do 
Mamanguape mostrar o georreferenciamento, das feiras e do artesanato indígena do 
vale do Mamanguape.

Promovendo visitas técnicas no local visando o reconhecimento, identificação no 
meio das redes sociais com o georreferenciamento da localidade onde temos verificando 
as feiras agroecológica, artesanato indígena é a produção de mel dessa localidade.
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METODOLOGIAS APLICADAS

Georreferenciamento

A realização de tal Georreferenciamento se dá no Vale do Mamanguape, onde 
hoje já temos visitas de diversos turistas que veem ao Vale aleatoriamente e que ao 
conhecer a cultura e os trabalhos acabam retornando novamente para ter um melhor 
conhecimento sobre tal povo.

De acordo com Lazzaroto (2003) os softwares de geoprocessamento 
empregam pelo menos quatro categorias de técnicas relacionadas ao 
tratamento da informação espacial, técnicas para coleta de informação 
espacial, técnicas de tratamento e análise de informações espaciais, 
técnicas para o uso integrado de informação espacial como o Google 
Maps.

Para tal trabalho temos diversas plataformas para que possamos determinar um 
objetivo das localidades, abaixo citaremos alguns deles que serão os necessários para o 
cumprimento de nossas tarefas:

SPRING – Com o objetivo de disseminar amplamente as técnicas de 
Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto.

MAPGEO (IBGE) - Através do sistema MAPGEO2010 pode-se obter a ondulação 
ou altura geoidal (N) necessária à conversão de altitudes elipsoidais, compatíveis com 
os sistemas GNSS, em altitudes consistentes com o Nível Médio do Mar (NMM) e a 
Rede Altimétrica de Alta Precisão (RAAP) do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB).

GPS – Um serviço de informação e navegação de coordenadas em tempo real.

Segundo Rocha (2003), o funcionamento do GPS é suportado por 
3 segmentos principais: o Segmento Espacial, constituído pela 
constelação dos 24 satélites operacionais e toda a tecnologia de 
comunicação de dados a partir dos mesmos; o Segmento de Controle, 
formado por um conjunto de estações terrestres onde funciona toda 
a inteligência e controle do Sistema; e, o Segmento de Usuários, 
constituído pelos receptores GPS e todas as técnicas e processos, 
empregados pelos usuários em suas aplicações.

Além de adicionar coordenadas e pontos de referencias na diversas localidades 
pesquisadas onde são representados por WGS84 que armazena todos os dados sem 
haver nenhum tipo de tratamento.

Também vemos que no WGS84 se tratarmos que todo georreferenciamento 
precisamos de ter disponível todas latitudes e longitudes existentes, para que possa ser 
identificada nas pesquisas que o usuário vai mostrar onde ficar localizado as feiras e o 
artesanato indígena no Vale do Mamanguape. Que tem o sistema operacional do GPS 
para o demais sistema de referencias.
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Como são de exemplos no georeferenciamento das localidades pesquisada são 
disponíveis as seguintes coordenadas no GPS (Sistema de Posicionamento Global).

Coordenadas:
Latitude = 19° 50’ 14.91” S
Longitude = 48° 57’ 41.98” W
h = 683.81 metros

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirma que os sistemas 
de referência são utilizados para descrever as posições de objetos. Quando é necessário 
identificar a posição de uma determinada informação na superfície da Terra, são 
utilizados os Sistemas de Referência Terrestres ou Geodésicos. Estes por sua vez, estão 
associados a uma superfície que mais se aproxima da forma da Terra, e sobre a qual 
são desenvolvidos todos os cálculos das suas coordenadas. De fato, com a evolução 
tecnológica dos aparelhos de obtenção e tratamento de informações geográficas, as 
margens de erro são pequenas, mas é importante ressaltá-las para ilustrar que não há 
precisão total nas informações obtidas com sistemas de georeferenciamento.

Também são usados os PPP (Posicionamento por Ponto Preciso) que é um 
serviço online para o pós-processamento de dados GPS (Global Positioning System) 
que foram coletados modo estático ou cinemático de receptores de uma ou duas 
frequências. Com isso queremos mostrar nosso trabalho para ser realizado no Vale do 
Mamanguape por isso está desenvolvendo esse estudo de georrefereciamento.

Georrefereciamento no Artesanato Indígena

Através de visitas técnicas utilizando um GPS e câmeras digitais de alta 
resolução, pudemos coletar dados que posteriormente utilizaremos para a 
construção do ambiente virtual que irá conter informações sobre os produtos 
produzidos, além do endereço de produção e comercialização e uma indicação 
sobre como chegar ao local do artesanato.

Georreferenciamento das Feiras Agroecológicas.

Assim como no artesanato indígena, utilizamos técnicas de captura de dados e 
imagens para a construção do ambiente de georeferenciamento, em um breve futuro 
teremos um ambiente completo contendo os diversos produtos que são produzidos 
no Vale do Mamanguape para assim haver a construção do ambiente e divulgação do 
mesmo através da Internet.

Após a coleta dos dados irá ser utilizada a Plataforma Google acoplada com a 
plataforma JOOMLA, nos quais os dados coletados serão disponibilizados de forma 
digital em uma página criada especialmente para tal fim. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho buscou-se mostrar a importância e a necessidade para fins 
de demarcações e delimitações precisas de áreas, sendo que se enfocou a utilização de 
receptores com suas devidas características, a fim de esclarecer o georreferenciamento 
que está sendo realizado no Vale do Mamanguape Paraibano com intuito de melhorar a 
divulgação sobre os produtos indígenas aqui produzidos além das feiras agroecológicas 
que há diversos anos são tradicionais no Vale do Mamanguape.

Vale Salientar que o projeto está em fase de execução, assim sendo ainda não 
temos resultados permanentes para os dados encontrados, podendo assim haver 
alterações em algumas das seções acima tais como no sistema que está atualmente 
sofrendo mudanças e tendo novas funcionalidades sendo implementadas. 
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RESUMO

O consumidor brasileiro está cada vez mais exigente quanto à qualidade 
higiênico-sanitária dos alimentos comercializados. A carne, por suas 
características intrínsecas, constitui excelente meio para o desenvolvimento 
de microrganismos, podendo ser responsável pela transmissão de bactérias 
patogênicas para o homem. No Brasil, os padrões microbiológicos são 
seguidos de acordo com o mercado importador, e para o comércio interno 
os padrões são estabelecidos pela ANVISA. O presente trabalho teve 
como objetivo verificar as condições microbiológicas da carne moída 
comercializada em Bananeiras – PB. Verificando assim, a qualidade 
da mesma, analisando se as mesmas estão apropriadas para consumo 
humano. As análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de 
Alimentos do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - Campus III, 
da Universidade Federal da Paraíba, situado no município de Bananeiras 
– PB. Os resultados encontrados no presente estudo demonstram que a 
carne moída analisada está fora dos padrões estelecidos pelo Ministério 
da Saúde. Sendo que poucas pessoas têm conhecimento que é proibida a 
venda de carne moída, pode-se concluir que essas irregularidades em seu 
manuseio pode ter sido a causa do produto ter sido proibido pela ANVISA.

Palavras-Chave: Segurança alimentar. Bactérias patogênicas. ANVISA.

INTRODUÇÃO

O consumidor brasileiro está cada vez mais exigente quanto à qualidade higiênico-
sanitária dos alimentos comercializados. A venda no varejo envolve diversas maneiras 
de distribuição, desde as informais de rua até os açougues e grandes supermercados. 
Cada um tendo seus próprios problemas de higiene, apesar desta ser um requisito 
primordial para a saúde (FRITZEN et al., 2006). De acordo com o O Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (Riispoa), a carne bovina 
é classificada como carne vermelha apresentando grande importância nutricional, pois 
fornece os principais nutrientes necessários para dietas tais como proteínas e lipídios  
(SARCINELLI et al., 2007).

216 Bacharelando em Agroecologia – UFPB/CCHSA. rosangelamiranda8@globomail.com; 
217 Bacharel em Agroindústria. diegoaugusto@globomail.com; 
218 Bacharelando em Agroecologia – UFPB/CCHSA. marta_tec@hotmail.com; 



598

A carne, por suas características intrínsecas, constitui excelente meio para o 
desenvolvimento de microrganismos, podendo ser responsável pela transmissão 
de bactérias patogênicas para o homem. Estudos realizados em diversos países têm 
reportado o envolvimento de bactérias do gênero Salmonella em surtos de enfermidade 
de origem alimentar em humanos (D‘AOUST et al., 2001). No caso da carne moída, a 
moagem é um fator adicional que pode favorecer a contaminação e a multiplicação de 
microrganismos (ALMEIDA et al., 2002).

A carne está susceptível aos agentes biológicos que podem, inclusive, ser 
patogênicos, resultando em risco à saúde do consumidor ou na deterioração do 
alimento, fato este, que diminui a qualidade e o período de conservação (COUTINHO 
et al., 2007). A presença de bactérias nos alimentos, além de favorecer a deterioração 
e/ou redução da vida útil desses produtos, possibilita a veiculação de patógenos 
acarretando potenciais riscos à saúde do consumidor. Assim, a higiene correta dos 
alimentos é necessária para garantir a segurança e a sua salubridade em todos os 
estágios de sua elaboração até o produto final, minimizando a preocupação para a 
saúde pública (CORTEZ, 2002).

No Brasil, os padrões microbiológicos são seguidos de acordo com o mercado 
importador, e para o comércio interno os padrões são estabelecidos pela ANVISA, de 
acordo com a RDC nº12 de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001).

O presente trabalho teve como objetivo verificar as condições microbiológicas da 
carne moída comercializada em Bananeiras – PB. Verificando assim, a qualidade da 
mesma, analisando se as mesmas estão apropriadas para consumo humano.

            
DESENVOLVIMENTO

As análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos do 
Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - Campus III, da Universidade Federal da 
Paraíba, situado no município de Bananeiras – PB. As análises foram realizadas seguindo 
as técnicas oficiais adotadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 
MAPA (BRASIL, 1993) e, seguindo as orientações do Manual de Métodos de Análise 
Microbiológica de Alimentos. Foi adquirida 1 (uma) amostra proveniente do mercado 
local da cidade. A amostra foi comprada no Mês de Setembro de 2013, sendo iniciado 
o trabalho no mesmo dia da compra. Os resultados da análise microbiológica realizada 
na amostra de carne moída estão expressos na Tabela 1, onde pode-se observar que a 
amostra apresentou resultado distinto quando comparado a legislação.

Tabela 1. Resultado da análise microbiológica do Produto;

Produto
Coliformes Totais 
(NMP/kg)

Coliformes 
Termotolerantes (NMP/
kg)

Bactérias Aeróbias 
Mesófilas (UFC/kg)

Salmonella ssp.           
25g da amostra

Carne Moída 1,1 x 104 <1 2,0 x 104 Ausência

UFC – Unidade formadora de colônia; NMP – Número mais provável;
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Os resultados indicaram que a amostra apresentava incidência de contaminação. 
Os resultados mostram que foi detectada presença de Coliformes Totais com valor 
de 1,1 x 104; estando assim fora dos padrões exigidos pela ANVISA. Para Coliformes 
Termotolerantes as amostras deram negativas assim mostrando nenhum risco dos 
consumidores ingerir carne contaminada com Echericha coli. Podendo-se afirmar 
que houve falhas no manuseio das carnes, causando um índice de contaminação pelos 
microrganismos.

Apesar da legislação brasileira não estabelecer um padrão para contagem total 
de bactérias aeróbias mesófilas na carne crua, Delazari (1979) observou que carnes 
contendo concentrações bacterianas em torno de 107 UFC/g, já estão coma sua qualidade 
comprometida em relação ao aroma e á viscosidade superficial. Em nosso estudo a 
carne moída encontram-se abaixo do resultado encontrado em outras pesquisas.

Segundo a Resolução n°12/2001 diz que para carnes resfriadas, ou congeladas, 
in natura, de bovinos, suínos e outros mamíferos (carcaças inteiras ou fracionadas, 
quartos ou cortes); carnes moídas; miúdos de bovinos, suínos e outros mamíferos o 
resultado de Salmonella spp./25g amostra, tem que ser negativo, estando assim á 
amostra dentro da resolução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados no presente estudo demonstram que a carne moída 
analisada está fora dos padrões. Sendo que poucas pessoas têm conhecimento que é 
proibida a venda de carne moída, pode-se concluir que essas irregularidades em seu 
manuseio pode ter sido a causa do produto ter sido proibido pela ANVISA.
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