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RESUMO
Trataremos especificamente sobre a importância da elaboração do
Projeto Político Pedagógico para todas as escolas do campo dentro dos
princípios democráticos apontados pela Constituição Federal e pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Com este ensaio se pretende
tecer algumas reflexões ligadas ao eixo: Educação do Campo contido
no Plano Municipal de Educação - PME do município de Borborema.
Em particular, no que tange o estabelecimento de parâmetros essenciais
para construção de instrumentos de planejamento e a continuidade
dos trabalhos em etapas subsequentes. Borborema está localizada
na microrregião do Brejo Paraibano e Mesorregião do Agreste
Paraibano, há 132 km da capital do estado ligada pela PB-087. Sua
extensão territorial é de 26 Km². Para melhor embasar toda reflexão
sobre a elaboração do PPP das escolas campesina apresentaremos
as reflexões dos seguintes pensadores: RIBEIRO (2004); MEDEL
1

Graduando do curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus III da Universidade Federal da
Paraíba - UFPB e bolsista do PIBID/2014. E-mail: alcemirpedagogia@hotmail.com

2

Prof.ª Adjunta da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Centro de Ciências Humanas
Sociais e Agrárias (CCHSA), Departamento de Educação, Bananeiras-PB
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(2012); RODRIGUES (2014); HADDADE (1990); GANDIN
2006; MEDEIROS, 2006. O PME constitui uma ferramenta que
deve dirigir as práticas educativas no município. Visto que, toda essa
intencionalidade deve ancorar-se na realidade do seu público alvo.
A partir da interface com as ações desenvolvidas pelo Núcleo de
extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento rural, optamos por
colaborar, refletindo sobre o eixo: Educação do campo do PME, em
particular do Município de Borborema. Pretendemos refletir sobre a
importância deste documento, como ferramenta que norteará ações
que possibilitem avanços significativos indicados na conjuntura de
metas e estratégias especificamente as voltadas para elaboração das
Propostas pedagógicas para as três escolas do campo do município.
Palavras - Chave: Plano Municipal de Educação. Projeto Político
Pedagógico. Princípios Democráticos.

INTRODUÇÂO
O Plano Municipal de Educação (PME) é um documento que estabelece
uma estreita relação entre as metas definidas coletivamente e as estratégias
educacionais, prevendo avanços para a educação municipal, por um período
de 10 anos. Assim, busca-se cumprir uma exigência prevista na Lei Federal nº
13.005, de 25 de junho de 2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação
(PNE).
A elaboração do PME é indicadora de mobilização social, articulando
vários seguimentos: poder público, sociedade civil, professores, comunidade
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escolar e representantes de instâncias social, para o planejamento educacional
conjunto. Com base científica e com a disponibilização dos recursos que se
fizerem necessários, visando maiores possibilidades, e melhores condições de
responder às necessidades sociais e educacionais do município de BorboremaPB, aqui abordada, especificamente as voltadas para a Educação Campesina.
O que favorecerá a efetivação das diretrizes e metas estabelecidas no
PME serão a participação, o acompanhamento e a avaliação da sociedade civil,
representada pelo Conselho Municipal de Educação, Câmara Municipal,
trabalhadores/as da educação, pais/responsáveis de alunos/as, e todos/as os/as
cidadãos/ãs que, de alguma forma, estejam envolvidos no processo educacional
dessa cidade.
O conjunto de propostas contidas no PME do município de Borborema,
sobretudo as destinadas a Educação do Campo, convidativamente leva-nos a
pensar sobre como alcançar as metas e estratégias traçadas para o período de dez
anos. Nesse sentido, não se pode constituir como modelo definido e adequado
que não esteja embasado nas particularidades, em especial as especificidades
apresentadas pelo sujeito do campesino. Isso remete também, ao respeito as
peculiaridades de cada campo, 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 específica. Para tanto, as especificidades dos sujeitos devem ser
elementos que embasem todo currículo e o PPP da escola do campo.

21

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 conteúdo. 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)

Para tanto, as escolas campesinas deverão realizar as devidas adequações,
elaborando suas Propostas pedagógicas, adaptando as metas e estratégias as
peculiaridades de cada região com sensibilidade de reconhecer que “ O campo
é lugar de experiência de vida e de cultura”.
Percebemos que em Borborema a elaboração desse documento
contou com a liderança da Secretaria Municipal de educação, envolvendo a
rede municipal, estadual e privada, revelando a importância e a necessidade
de articulação com todos os entes que constituem a educação do município,
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num caráter democrático e participativo da sociedade, conferindo vez e vozes,
as quais contribuíram significativamente para o desenvolver do processo de
elaboração, avaliação e aprovação. A comissão técnica foi responsável pela
digitação, organização e correção do documento PME - 2014-2024, instituída
pela portaria Nº 118/2015 de 22 de abril de 2015. Como também, uma comissão
temática, responsável pela elaboração do PME e por articular as diretrizes e
estratégias junto à população.
Neste ensaio abordaremos as etapas de elaboração do plano, nas quais
houve tanto a realização de reuniões periódicas com a Comissão Municipal,
instituída por portaria Nº 098/2014 de 12 de março de 2014, a Comissão
Temática e Comissão Técnica, como também, de Conferência que foi realizada
no dia 24 de março de 2015, apresentação do plano para o Poder Legislativo e do
Fórum Municipal de Educação, realizado no dia 25 de maio do ano de 2015, em
que participaram desse processo o Poder Público, segmentos sociais e entidades
que atuam na área da educação e setores organizados da sociedade, dispostos
a contribuir para a melhoria da educação brasileira e na projeção de metas e
estratégias para compor o Plano Municipal de Educação de Borborema-PB.
As principais fontes de pesquisa bibliográficas foram: o Instituto Nacional
de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o site planejando a próxima década –
MEC: http://pne.mec.gov.br/, o site do observatório do PNE: http://www.
observatoriodopne.org.br/ e o Departamento de Planejamento e Informações
da SME.
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DESENVOLVIMENTO
A Constituição Federal de 1988 determina que os planos de educação se
tornem leis com caráter autônomo, a partir do art. 214 que prevê: a) erradicação
do analfabetismo; b) universalização do atendimento escolar; c) melhoria da
qualidade de ensino; d) formação para o trabalho; e) promoção humanística,
científica e tecnológica, seguindo também as diretrizes e bases da educação
estabelecidas na LDBEN 9394/1996.
Considerando o apresentado acima, em Borborema pode dá-se dá
um passo importante no que tange as expectativas voltadas para educação,
sobretudo a educação voltada a Educação do Campo ao elaborar, de forma
democrática e participativa, o Plano Municipal de Educação – PME, para os
próximos dez anos. O PME consolida-se como um documento legal que em sua
conjuntura apresenta metas e estratégias pensadas, discutidas e elaboradas com
a participação do poder público municipal, esfera Estadual e Privado sociedade
civil, professores, comunidade escolar e representantes e ou equivalentes de
instituições constituintes da sociedade borboremense, estabelecendo diretrizes
e metas expressando uma política educacional para todos os níveis, bem como
as etapas e modalidades de educação e de ensino, garantindo a identidade e
autonomia do município.
A militância instaurada em defesa da oferta e da qualidade da Educação
do Campo materializa-se na elaboração de plano de educação que respeite as
diversidades existentes no município de Borborema, suas identidades, suas
memórias, suas culturas. Nessa direção, durante a conferência pelo Plano
Municipal de Educação no eixo de Educação do campo passa-se a constatar que
os conferencistas e os participantes defenderam uma educação, como apresenta
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Fernandes (2002) apud Plano Estadual de Educação – Educação do Campo.
“não basta ter escolas no campo; queremos ajudar a construir escolas do campo,
ou seja, escolas com um projeto Político Pedagógico vinculado às causas, aos
desafios, aos sonhos, à história e a cultura do povo trabalhador do campo”.
Desta forma a educação do Campo passa a ser pensada, planejada como
um âmbito privilegiado para contribuir com o desenvolvimento sustentável,
concebendo-o como o que é capaz de atender às necessidades e à melhoria das
condições de vida do povo, através do uso racional e responsável dos recursos
naturais disponíveis. É de grande relevância frisar que
o Plano Municipal de Educação deve ser considerado um Plano,
que em sua magnitude norteará as ações que possivelmente
promoverá melhor desenvolvimento da Educação oferecida
pelo poder municipal. Este documento assume o caráter
global de nortear as ações que possibilitem a “formação plena
do sujeito”, como determina a lei, de modo a favorecer que
as práticas educativas estejam embasadas nos princípios de
liberdade e dos ideais de solidariedade humana, visando seu
preparo para cidadania e sua qualificação para o trabalho. Não
deve ser somente um Plano do Sistema de Ensino Municipal,
nem da rede de ensino do município. “É um instrumento de
planejamento que deve considerar todas as necessidades da
educação escolar de seus habitantes, mesmo que esta esfera de
governo necessite priorizar o atendimento de determinados
segmentos dessa demanda” (PME, Borborema, 2015. p. 14).

25

Reconhecendo que a Educação Camponesa necessita ser especifica,
e alternativa, prevendo melhores condições, visando o processo de formação
humana capaz de construir referências culturais, políticas nos sujeitos e, 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, político constante. Por isso o Projeto Político
Pedagógico da escola do campo deve surgir do próprio movimento popular,
para oportunizar aos docentes e os membros da comunidade, integrar-se ao ato
de 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:
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 da
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prática educativa para que o processo de ensino-aprendizagem que se pode ofertar
aos sujeitos campesinos alcance maior qualidade, como garantia da lei. Assim,
O Projeto Político 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).

O Projeto Político Pedagógico envolve questões políticas[...] “que
pressupõe um diálogo constante entre a pluralidade e as políticas educacionais
públicas, produzindo-se e modificando-se mutuamente” [...] (MEDEL,
2012.p.6). Isto implica ressaltar a importância de sua discursão e 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. Rodrigues (2014, p. 04) prescreve: “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”.
Considerando essencial o envolvimento do coletivo possibilitando a organização
e sistematização de ações e estratégias que atendam às necessidades peculiares
a cada comunidade, a cada instituição. Fundamentados em questionamentos
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como que modelo de gestão escolar queremos? Qual escola queremos? Quais
os sujeitos que queremos formar? Que sociedade queremos para o amanhã?
É nesse sentido que encontramos nas Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais da Educação básica a seguinte afirmativa: “a educação de qualidade é um
direito assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente”. Assim, podemos traduzir que a educação se fundamenta como
um projeto de nação, o qual deve proporcionar o desenvolvimento humano na
sua plenitude, em condições de liberdade e dignidade humana, respeitando,
considerando e valorizando as diferenças. Bem como a compreensão da
renovação desse compromisso no PME, deve assegurar que as “necessidades
básicas de aprendizagem de todas as crianças, jovens ou adultos serão atendidas
efetivamente. 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 apud
Rodrigues, 2014).
Uma proposta deste tipo deve ter flexibilidade, 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).
Sendo construída a partir da realidade do sujeito, do lugar onde ele mora,
da cultura que permeia sua forma de vida e suas necessidades socioeconômica
e cultural é preciso obedecer aos parâmetros de flexibilidade, compreendendo
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que os processos que perpassam o desenvolvimento integral do sujeito não é
estático, é dinâmico. Visto que, a construção de 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).
Com base, na discussão iniciada anteriormente questionamos: Quais
estratégias contidas no Plano Municipal de Educação do município de Borborema
versam, com maior clareza sobre a proposta pedagógica campesina contextualizada
e/ou sobre a elaboração do Projeto Político pedagógico?
Ao nosso olhar o qual procura amenizar caráter (negativo) por conta de
qualquer julgamento que esteja distante da proposta de colaborar no futuro. De
alguma forma estabelecendo elo entre o Núcleo de Extensão Multidisciplinar
Para o Desenvolvimento Rural (NEMDR) com a Secretaria de Educação do
Município de Borborema, a qual já é parceira em outros projetos voltados para
formação de professores. Assim, pretendemos analisar enxergando possibilidades
de melhores condições de materialização dessas estratégias que versam sobre o
PPP das escolas do campo.
Neste trabalho, não pretendemos analisar todas as estratégias que fazem
menção a elaboração do PPP, porém analisaremos as que consideramos mais
clara em suas intenções. Inicialmente apresentaremos a estratégia 7.33, é assim
como está elencada no PME. Sua redação original propõe: garantir que no prazo
de dois anos a partir da vigência deste documento, todas as escolas situadas no campo,
elaborarão o seu Projeto político pedagógico (proposta pedagógica), adotando princípios
de uma gestão democrática, construídas no âmbito da autonomia dessas instituições,
serão pensadas, elaboradas, executadas e avaliadas sob a orientação das DIRETRIZES
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CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA NAS
ESCOLAS DO CAMPO.
Concebemos o PPP da escola um documento essencial, mas não o único.
Ele precisa estar articulado com outros documentos: a LDB-93.94/96, com as
as Diretrizes operacionais para Educação Básica das escolas do campo, o Plano
Nacional de Educação, Com o PEE e com o PME. Sendo assim
conceber a educação como um ato político 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 cidadãos 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 política 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.( RODRIGUES et al, 2014. p. 7).

Percebemos que uma concepção política e pedagógica deve sustentar todo
projeto enquanto dimensão pedagógica é o conjunto de ações que deverão ser
executadas em um determinado período de tempo e está diretamente ligada a
efetivação das ações que permeiam o processo de ensino-aprendizagem pensadas e
elaboradas para o âmbito escolar, com uma intencionalidade e um compromisso.
Tendo em vista que este nasce a partir de uma realidade,
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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. (RODRIGUES et al, 2014. P. 7).

Percebemos que esta temática nos leva a pensar também sobre as questões
voltadas para alfabetização na idade certa das crianças campesinas que estão no
ciclo de alfabetização, assim, investigamos e entre as estratégias a 7.32 traz a
seguinte sinalização: garantir que no P.P.P de cada escola do campo tenha um plano
de ação específica para a alfabetização das crianças campesinas. Dentre mais algumas
estratégias outros subsequência essas já abordadas, vejamos a seguira estratégia: 7.34
vem dizer que as propostas pedagógicas das escolas do campo sejam construídas, considerando
a identidade da escola, que se vincula às questões inerentes a sua realidade, ancorando-se
na temporalidade e saberes próprios dos estudantes desse contexto.
Essa redação aponta relação estreita com as determinações do parágrafo
único do Art. 2º das Diretrizes Operacionais para Educação básica para as escolas
do Campo. Estudando outra estratégia, a referida 5.8 propõe que no P.P.P de
cada escola campesina tenha um plano de ação específico para a alfabetização das crianças.
Os indiciais dessa proposta está assegura no Art. 5º da Diretrizes Operacionais,
parágrafo único, quando discorre: as propostas pedagógicas das escolas do campo,
elaboradas no âmbito da autonomia dessas instituições, serão desenvolvidas e
avaliadas sob a orientação das Diretrizes curriculares. 5.6) apoiar a alfabetização
de crianças do campo e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos
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específicos e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua
materna pelas comunidades do campo e itinerantes, quando for o caso.
Entendemos que nessa estratégia, o que se denominou materiais
específicos, foram indicicados matérias pedagógicos contextualizados, de modo
que as ações de ensino e aprendizagem, desperte esse orgulho de ser do campo,
e uma das alternativas é que a proposta Pedagógica comtemple em previsíveis
ações, materiais que considerem a singularidade do homem do campo, quando
partimos da premissa que não existe um campo, mas vários campos.
Isto pode ocorrer também em relação a estratégia 1.22 que segue:
assegurar que no prazo de dois anos, as escolas de educação
básica, séries iniciais, localizadas na zona Urbana ou Rural,
que ofertam Educação infantil, incluam em suas propostas,
ações baseadas em princípios de uma gestão democrática,
construídas no âmbito da autonomia dessas instituições, serão
pensadas, elaboradas, executadas e avaliadas sob a orientação dos
eixos: MOTRICIDADE, ARTES VISUAIS, NATUREZA E
SOCIEDADE, MATEMÁTICA, MÚSICA E LINGUAGEM
que organizam o currículo desta modalidade de ensino, bem como
estarão articuladas com DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL e
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL. (BORBOREMA, PME, P.99).

De acordo com o exposto acerca de algumas estratégias que versam
sobre a educação campesina, contidas no Plano Municipal de Educação de
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Borborema, supõe-se constituir um conjunto de princípios e procedimentos
que visam nortear a elaboração e adequar dos PPP´s das escolas do campo
deste referido município ao contexto campesino, que deve ser considerado
como elemento imprescindível para a construção do PPP. Acreditamos que as
estratégias analisadas, foram pensadas e estruturadas para possivelmente diminuir
e até sanar as fragilidades apontadas nos dados apresentados pelos participantes
do eixo Educação do Campo na I Conferência para elaboração do PME –
professores, comunidades escolares da educação do campesina e representantes
de instâncias social, como sendo atores importantes a revelarem as condições
atuais, planejarem ações, elaborarem metas e estratégias com base nos princípios
democrático apontado na Constituição Federal e na LDB – 9394/96 de 20 de
Dezembro.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Partindo das análises iniciais apresentadas neste trabalho, percebemos que
o Plano Municipal de Educação de Borborema, é resultado do cumprimento das
exigências feitas pelo Plana Nacional de Educação, porém não podemos negar
que ele também é fruto de esforços conjuntos, poder público, sociedade civil,
professores e outros funcionários, representantes de instituições que compõe a
sociedade, bem como dos pais e alunos das escolas do campo.
Compreendemos que o PME é um documento imprescindível; ele
assume caráter norteador das ações global da Educação do município, porém
enxergamos a relevância de desdobramento desse plano global, especificamente
o eixo voltado para nortear a Educação Campesina, em planos menores, mas não
menos importante. O Projeto político Pedagógico institucional, de acordo com
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as estratégias contidas no PME, apresentadas e analisadas é o desdobramento
desse documento maior. Ele por sua vez, possivelmente contemplará ações
peculiares a cada escola do campo.
A Elaboração do PME simboliza um passo adiante na proposta de
educação do município. No entanto, não nos garante efetivação; O que é crucial
para a efetivação das diretrizes e metas estabelecidas no PME, especialmente as
que versam sobre a Educação do Campo, serão a participação, o acompanhamento
e a avaliação da sociedade civil, representada pelo Conselho Municipal de
Educação, Câmara Municipal, trabalhadores/as da educação, pais/responsáveis por
alunos/as, e todos/as os/as cidadãos/ãs que, de alguma forma, estejam envolvidos
no processo educacional dessa cidade.
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UMA ABORDAGEM TEÓRICA DA EDUCAÇÃO PARA
CONVIVÊNCIA COM A REGIÃO SEMIÁRIDA NO DIÁLOGO
COM O USO DAS TECNOLOGIAS SOCIAIS
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RESUMO
A educação para convivência com o Semiárido precisa estar dialogando
com foco no uso das tecnologias sociais por jovens filhos de agricultores
e a disseminação das mesmas junto as suas famílias. O objetivo do
trabalho é mostrar como se deu o processo histórico e educacional
do semiárido e como o ensino pode ser modificado através das
tecnologias, desvelando que a educação do semiárido tem q ser de
acordo com realidades conectadas com o modo de vida da população
e não desconectadas e com disparidades. Trata-se de um estudo de
revisão bibliográfica que foi conduzido a partir de livros e levantamentos
da internet, através de dossiês, dissertação de mestrado, materiais de
simpósio dentre outros. A educação no semiárido brasileiro jamais
prestou um serviço condizente com a viabilização da melhoria das
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condições de vida no contexto em questão. A escola foi constituída
desconectada das realidades do semiárido, construindo junto aos
sujeitos educandos, disparidades geográficas, sociais e culturais de
seu lugar. Tais “tecnologias apropriadas ao local”, fazem parte do
principal foco das atividades pedagógicas e práticas do SERTA, a
qual chama-se de tecnologias alternativas ou tecnologias sociais, que
promovem a inclusão social e a conquista da elevação real da qualidade
de vida das populações fragilizadas pela dinâmica do capitalismo. As
tecnologias sociais e cada indivíduo enxergar sua própria identidade e
valor perante a sociedade são essenciais para avanços no semiárido, tais
tecnologias servem como forma de desenvolver processos que auxiliam
a população, reduzindo significativamente problemas presentes ou
futuros, ao mesmo tempo em que promove elevação da qualidade de
vida dos indivíduos fragilizados pela dinâmica do modelo atual que
vivenciamos.
Palavras-chave: Comunidades. Escola. Saberes.

INTRODUÇÃO
Ao se falar de região semiárida não podemos fechar os olhos diante
das políticas assistencialistas, dos pacotes tecnológicos instituídos na região,
e principalmente dos modelos educacionais instituídos desde muito tempo
nas escolas do SAB (Semiárido Brasileiro). Quando discutimos a educação
para convivência com o semiárido, não podemos fugir de tais discussões e das
“dinâmicas” que estas contemplam.
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Para Malvezzi (2007) “...a convivência com o Semiárido precisa começar
dentro das escolas, modificando-se o processo educacional, o currículo escolar,
a metodologia educativa e o próprio material didático”, e é nessa construção que
se pauta a experiência a qual nos dispomos a conhecer com mais profundidade,
a do SERTA.
Perante logica da “educação bancária” abordada nos escritos de Paulo
Freire como uma educação de cima para baixo e que acaba por enquadrar os
alunos em “formas”, produzindo desta forma “produtos para um mercado”,
pretendemos enfatizar as dinâmicas que acontecem junto ao SERTA, que foge
dessa lógica da educação bancaria e busca construir junto aos educandos por
meio da dialogicidade, à medida que atua com a Pedagogia da alternância, onde
o educando possui o tempo escola e tempo comunidade, e dialoga em “sentido
de mão dupla”, construindo e ressignificando suas aprendizagens, educador –
educando – educador, onde de acordo com Freire o povo tem que participar na
investigação como investigador e estudioso e não como mero objeto (FREIRE,
1981).
A educação para convivência com o Semiárido precisa estar dialogando
com foco no uso das tecnologias sociais por jovens filhos de agricultores e a
disseminação das mesmas junto as suas famílias, estes sujeitos devem se apoderar
de tais ferramentas, por serem tecnologias de baixo custo, sustentáveis e de fácil
manuseio.
O objetivo do trabalho é mostrar como se deu o processo histórico e
educacional do semiárido e como o ensino pode ser modificado através das
tecnologias, desvelando que a educação do semiárido tem q ser de acordo com
realidades conectadas com o modo de vida da população e não desconectadas
e com disparidades.
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DESENVOLVIMENTO
“A região Semiárida é a área com deficiência hídrica durante uma parte
considerável do ano. Região, no contexto nacional, pressupõe uma área cobrindo
vários municípios e dezenas a centenas de milhares de quilômetros quadrados”
(SAMPAIO et al., 2009, p. 10).
Atualmente, a partir de uma nova delimitação, de acordo com alguns
dados o Semiárido Brasileiro abrange 1.133 municípios, totalizando uma área
de 969.589,4 km², correspondente assim a quase 90% da Região Nordeste,
contemplando os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e ainda a região norte de Minas Gerais
e Espírito Santo (SOUSA e SILVA et al. 2010).
Quando estamos a falar de semiárido não se pode deixar de enfatizar o
Bioma que é mais abrangente nessa região, que é o Bioma Caatinga, ao qual
Leal consegue explicitar detalhadamente quando coloca que:
As Caatingas brasileiras possuem uma forte personalidade
ecológica e fisionômica. Os solos rasos, os lajedos cristalinos,
os maciços residuais, a irregularidade da distribuição das
precipitações no tempo e no espaço, a intermitência da
drenagem, a abundância de cactáceas, a aridez, e o aspecto
característicamente xeromórfico da vegetação conferem
identidade imediata à paisagem. Apesar disso, as Caatingas
não são, não foram, e nem devem ser consideradas homogêneas,
ainda que em função do quadro diagnóstico conferido aos nossos
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olhos pelo regime semiárido que ali impera (LEAL, 2003, p.
211).

São tais caatingas e catingueiros que definem e constroem os semiáridos
do Brasil, de acordo com Ab’ Sáber (1990) o povo dos sertões secos aprenderam
a conviver com o semiárido, seus rios periódicos, seus solos de difícil manejo e
sua estrutura agrária certamente muito arcaica e inflexível, entretanto tais sujeitos
não podem resistir normalmente perante os anos de grande secura em que falta
água para o gado e as plantações, ocorrendo desemprego rural, insegurança
familiar e dramáticas migrações internas direcionadas para os grandes centros
urbanos. E desta forma, por meio de políticas assistencialistas que acontecem de
cima pra baixo, embasadas em ações de cunho paliativo sem trabalhos que deem
autonomia aos sujeitos das regiões semiáridas, alimentam-se continuamente a
tão antiga indústria da seca, diante desta realidade “criada e alimentada”:
Das velhas e repetitivas noções do ensino médio – herdadas
um pouco por todos nós – restaram observações pontuais e
desconexas sobre o universo físico e ecológico do Nordeste
seco. Sua região interiorana sempre foi apresentada como a
terra das chapadas, dotada de solos pobres e extensivamente
gretados, habitada por agrupamentos humanos improdutivos,
populações seminômades corridas pelas secas, permanentemente
maltratadas pelas forças de uma natureza perversa. Muitas dessas
afirmativas, como ver-se-á, são inverídicas e, sobretudo, fora
de escala, constituindo o enunciado de fatos heterogêneos e
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desconexos, por um processo de aproximações incompletas
(AB’SÁBER, 1999, p. 8).

E são mediantes a estas e outras tantas afirmativas que em sua grande
maioria encontram-se presentes as escolas, ou melhor são copiadas as escolas
para as distintas realidades nordestinas, a partir de realidades desconectadas.
A educação no semiárido brasileiro jamais prestou um serviço
condizente com a viabilização da melhoria das condições de
vida no contexto em questão; e as políticas assistencialistas e
desintegradas não foram suficientes para enfrentar o ciclo de
geração da pobreza e frear o fluxo migratório das populações
do semiárido para outras regiões e centros urbanos do país. Os
currículos desarticulados do contexto local e propagadores da
ideia de que as outras regiões são melhores do que o semiárido
funcionaram sempre com um passaporte para a saída e para o
inchaço nas periferias urbanas, aumentando os bolsões da miséria
nos principais centros urbanos do país (BRAGA, 2004, p. 133).

Como Braga bem enfatiza, a escola, ela foi constituída desconectada das
realidades do semiárido, construindo junto aos sujeitos educandos, disparidades
geográficas, sociais e culturais de seu lugar. Brandão (2006) coloca que isso
acontece quando a educação surge com graus muito variáveis de separação da
vida da comunidade do cotidiano das “gentes comuns”, como ele bem enfatiza,
aquilo a que damos o nome de educação foi aos poucos sendo constituído como
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um sistema de trocas agenciadas de frações restritas do saber, através do oficio
profissional de especialistas em saber e ensinar a saber.
Ao tratarmos da escola, é sabido que esta possui o dever de respeitar os
saberes que o(a)s educando(a)s trazem consigo principalmente os das classes mais
populares, os saberes socialmente construídos junto às comunidades, os ensinos
de conteúdo dentro das salas de aulas devem vir a se entrelaçar com os saberes
destes educandos, saberes estes construídos no convívio social (FREIRE, 1996).
Este é um dos princípios da educação para Convivência com o Semiárido. Para
Farias (2013, p. 19) “a Convivência com o Semiárido é uma proposta ligada a
Sociedade Civil do final do século XX e se apresenta como um novo enunciado
para as relações de poder, abrindo espaço para o redimensionamento do lugar
– semiárido – e dos sujeitos que o compõe”, o autor ainda coloca que:
O principal desafio é vincular os currículos e as metodologias
as formas de vida e as problemáticas especificas da região, com
o intuito de valorizar os saberes populares, e consolidar uma
proposta politico-pedagógica de educação para o Semiárido
Brasileiro, através do dialogo dos diferentes sujeitos e de suas
experiências, com vistas a melhoria da qualidade do ensino e
do sistema educacional público (FARIAS, 2013, p. 29).

E é dentro destas perspectivas que nasce/atua o SERTA, fundado em
1989, no agreste pernambucano, e transferido em 1996 para o município de
Glória do Goitá-PE (microrregião de Vitória de Santo Antão), o SERTA
dedica-se à geração de competências e à construção de aparato tecnológico
para o desenvolvimento de comunidades rurais de forma sustentável. Atuando
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principalmente junto a jovens (filhos e filhas de agricultores/as), educadores
e produtores familiares, por meio do Curso de Formação de Agentes de
Desenvolvimento Local (ADL) que, desde 2008, foi reconhecido pela Secre
taria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA), junto com o
Conselho Estadual de Educação, como Curso Técnico em Agroecologia, voltado
à Agricultura Familiar (COSTA, 2011). O SERTA nasce e se constitui com
as mesmas perspectivas embasadas por Alencar quando ela se coloca a respeito
desse olhar para com a região Semiárida:
A região passa a ser concebida enquanto um espaço no qual é
possível construir ou resgatar relações de convivência entre a
sociedade e a natureza, com base na sustentabilidade ambiental,
combinando a qualidade de vida das famílias do sertão com
o incentivo às atividades econômicas, experimentando
novas tecnologias apropriadas ao local, produtivas, hídricas
e educativas, orientadas pela expectativa de convivência com o
Semiárido (ALENCAR, 2010, p. 20).

Tais “tecnologias apropriadas ao local”, abordagem feita na fala de
Alencar, fazem parte do principal foco das atividades pedagógicas e práticas do
SERTA, a qual chama-se de tecnologias alternativas ou tecnologias sociais. De
acordo com Costa e Silva:
A visão alternativa concebe a tecnologia não como ferramenta
para aumento da produção e diminuição de custos, mas como
meio para melhorar a alocação dos finitos recursos disponíveis.
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Compreende-a não como mecanismo destinado a elaborar
soluções técnicas para resolver os impactos ambientais gerados,
mas como forma de desenvolver processos que os reduzam
significativamente, ao mesmo tempo em que promovam a
inclusão social e a conquista da elevação real da qualidade de
vida das populações fragilizadas pela dinâmica do capitalismo
(COSTA E SILVA, 2012, p. 172).

Costa e Silva (2012) enfatizam no seu texto a dinâmica que envolve a
construção e uso de tais tecnologias, abrangendo não apenas um aparato técnico
do seu uso, mas o que gera sua elaboração a curto e longo prazo, com foco
nos aspectos ambientais, econômicos e sociais. Desta forma se faz necessário
entender como as famílias dos jovens que participam do SERTA constroem
uma autonomia, embasada nestes eixos (ambiental, econômico e social).
CONCLUSÃO
As tecnologias sociais e cada indivíduo enxergar sua própria identidade e
valor perante a sociedade são essenciais para avanços no semiárido, tais tecnologias
servem como forma de desenvolver processos que auxiliam a população,
reduzindo significativamente problemas presentes ou futuros, ao mesmo tempo
em que promove ascendência da qualidade de vida dos indivíduos fragilizados pela
dinâmica do modelo atual que vivenciamos e dessa forma as pessoas conseguem
construir relações de convivência entre a sociedade e a natureza, enfocados na
sustentabilidade ambiental.
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RESUMO
Os Parâmetros Curriculares Nacionais são considerados um
instrumento de orientação que serve para os professores de todo país,
neles estão incluídos os temas transversais. Esses temas surgiram para
atender uma demanda social, uma vez que, estão completamente
relacionados ao exercício da cidadania. A aplicação desses temas em sala
de aula são questões urgentes que devem necessariamente serem tratadas
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com devida importância. Eles estão inseridos no currículo escolar de
maneira transversal e devem ser utilizados no contexto escolar de forma
interdisciplinar, atendendo à todas as áreas do conhecimento. Nessa
perspectiva, utilizamos o tema transversal Meio Ambiente com o intuito
de refletir sobre a contribuição da Educação Ambiental no currículo
escolar, como tema transversal executado de maneira interdisciplinar.
A pesquisa é de cunho bibliográfico e documental, tratando de
assuntos relevantes ao tema. O tema é de grande importância diante
ao momento em que o planeta está presenciando as consequências das
ações indevidas do homem para coma a natureza. Nesse contexto, a
Educação Ambiental surge como alternativa para formar a consciência
ecológica dos indivíduos, para que possam respeitar o meio ambiente
e pensar alternativas que solucione a problemática ambiental.
Palavras-chave: Tema Transversal. Educação Ambiental. Currículo.

INTRODUÇÃO
Os problemas ambientais enfrentados hoje pela humanidade, causados
pelo acúmulo de resíduos, pela poluição, efeito estufa e muitos outros empecilhos
que interferem na qualidade de vida do nosso planeta, trouxe ao nosso âmbito
a discussão e reflexão de nossas atitudes para com o meio ambiente. Nessa
conjuntura, estudos realizados por teóricos que contextualizam a Educação
Ambiental, validam que esta, desde 1970 encontra-se consolidada como uma
prática educativa que abrange todas as áreas do conhecimento.
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A preocupação ambiental despertou na sociedade discussão sobre a
temática em várias instâncias. Os primeiros registros do uso do termo Educação
Ambiental datam de 1948, em Paris, na qual foram discutidas ideias em um
encontro da União Internacional para a conservação da natureza. Em 1968 foi
realizada em Roma, uma reunião com os participantes do “Clube de Roma”
(cientistas, empresários, e políticos de diversos países) observaram que o homem
devia se auto avaliar, examinar seus objetivos e valores, para reflexão, debate e
formulação de propostas sobre as questões ambientais. Por consequência dessa
reunião, em 1972, ocorreu em Estocolmo na Suécia a primeira Conferência
Mundial sobre Meio Ambiente Humano, sendo considerada um marco para
identificação dos problemas ambientais, foi nesta conferência que conceberam
um plano de ação mundial que deu origem ao Programa Internacional de
Educação Ambiental (PIEA).
A partir daí, surgiu a discussão da importância que a Educação Ambiental
tem sobre a relação do homem com o meio ambiente no território nacional
e internacional. Como a Conferência Intergovernamental sobre Educação
Ambiental em Tbilisi – União Soviética, em 1977; o Congresso Internacional
sobre Educação e Formação Relativa ao Meio Ambiente, em Moscou, em 1987;
a Rio-92, em 1992; Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento; a elaboração do Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global que, além de dar ênfase no
caráter crítico e emancipatório da Educação Ambiental, foi considerado como
um instrumento de transformação social.
Os debates e encontros que discutem esse tema foram importantes, pois
diversos educadores e representantes do poder público no Brasil, se dedicaram para
a criação de programas governamentais e estimularam várias iniciativas voltadas
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para a Educação Ambiental, principalmente no ensino formal. Sem abandonar
a concepção que Educação Ambiental deve ser encarada primeiramente como
um exercício de cidadania, na qual todos os cidadãos devem ser participantes
integrais desse processo educacional. Bittar (2004) afirma que:
“A cidadania não se restringe a delegação ao Estado da tarefa
de promover a justiça social, concepção eivada nas idéias de
assistencialismo e paternalismo, mas compreende uma postura
ativa dos cidadãos, uma vez que são eles que possuem as
condições para promover a transformação de sua realidade”.

Originando desse contexto a pesquisa iniciou-se com a escolha do tema,
no qual aborda a transversalidade da Educação Ambiental contribuindo no
currículo escolar. O referencial teórico foi organizado a partir de estudos que
se enquadram nos conteúdos relevantes ao tema. A vista disso, este artigo tem
por suporte os estudos de: JACOBI (2005), SATO (2002), TOZONI-REIS
(2004), CONSTITUIÇÃO FEDERAL (1988),
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. De acordo com FONSECA (2002,
p. 32), “Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica,
que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto”. A
pesquisa documental seguindo o mesmo caráter de pesquisa, tornando-se difícil
de distingui-las. “A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material
já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados
em bibliotecas” (IDEM, 2002, p.32).
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Este trabalho pretende colaborar para a reflexão do debate sobre Educação
Ambiental inserida no currículo escolar, no fundo, evidencia o contexto Meio
Ambiente nos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
REFLETINDO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO QUE SE
REFERE A LEI
Seguindo uma breve trilha histórica da origem de Políticas Públicas e
Recomendações sobre Educação Ambiental. A 1ª Conferência Intergovernamental
sobre Educação Ambiental, realizada pela Unesco em 1977, em Tbilisi apresentava
em suas recomendações que:
Recomendação n.º 01
A educação ambiental é o resultado de uma orientação e
articulação de diversas disciplinas e experiências educativas
que facilitam a percepção integrada do meio ambiente, tornando
possível uma ação mais racional e capaz de responder às
necessidades sociais
(...) Para a realização de tais funções, a educação ambiental
deveria suscitar uma vinculação mais estreita entre os processos
educativos e a realidade, estruturando suas atividades em
torno dos problemas concretos que se impõem à comunidade;
enfocar a análise de tais problemas, através de uma perspectiva
interdisciplinar e globalizadora, que permita uma compreensão
adequada dos problemas ambientais;
(...).
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Recomendação n.º 02
Princípios básicos aplicar em enfoque interdisciplinar,
aproveitando o conteúdo específico de cada disciplina, de modo
que se adquira uma perspectiva global e equilibrada;

A qualidade de vida do nosso planeta está a cada dia entrando em
constante colapso com a natureza, em vista disso todos nós devemos cuidar
e preservar incondicionalmente do que é de todos. No Brasil, seguindo as
diretrizes do Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA) de 1975
e da Conferência de Tbilisi, o poder público procurou incluir a Educação
Ambiental como documento legal para as Políticas Educacionais. A Constituição
da República Federativa do Brasil de 1998, dispõe em um artigo sobre o meio
ambiente, que:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

Sendo assim, o tema meio Ambiente deve ser trabalhado na escola não
por apenas ser uma exigência do Ministério da Educação, mas porque acreditase ser a única maneira de mostrar e instigar nos seres humanos afeto e respeito
à natureza, para passarmos de geração em geração um pouco do que ainda nos
resta de todas as riquezas que nos foram concebidas.
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A Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795, de 27.04.1999,
apresenta a Educação Ambiental como um componente fundamental da educação
buscando a construção de valores, conhecimentos, habilidades para a preservação
do meio ambiente, para garantir a qualidade de vida e a sustentabilidade.
Art. 1º. Entendem-se por educação ambiental os processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade.
Art. 2º. A educação ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de
forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não-formal.

O Ministério do Meio Ambiente juntamente com Ministério da
Educação, embasados pela lei que estabelece a Política Nacional criaram o
PRONEA (Programa Nacional de Educação Ambiental), reafirmando assim
nas suas primeiras diretrizes a interdisciplinaridade e a transversalidade.
O PRONEA, na versão de 2004, indica um novo nível de compreensão
do processo educativo, apresentando alguns princípios pedagógicos da dimensão
crítica e democrática da educação ambiental: respeito à liberdade, liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
transversalidade construída a partir de uma perspectiva inter e transdisciplinar.
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Pode-se notar que aspectos legais e governamentais reforçam a
interdisciplinaridade como caráter para a educação ambiental como uma temática
a ser inserida no currículo escolar de maneira diferenciada perpassando todos
os níveis educacionais, da educação infantil à pós-graduação.
O CONTEXTO MEIO AMBIENTE INSERIDO NOS PCN’S
COMO TEMA TRANSVERSAL
Os PCN’s foram lançados pelo MEC entre os anos de 1997 e 1999, com a
finalidade de se tornarem uma orientação curricular para os professores de todo o
país, que podem adaptá-los às realidades de sua região ou município. Neles estão
inseridos os chamados temas transversais, assuntos de grande relevância social
que devem ser trabalhados de maneira interdisciplinar, indicando a metodologia
proposta para sua inclusão no currículo e seu tratamento didático.
Desse modo, a compreensão que todas as áreas devem adquirir para
abranger temáticas complexas socialmente como essas, é apostando num currículo
escolar que abrange a transversalidade. Assim, enfatizam os PCN’s que:
A proposta de trabalhar questões de relevância social na
perspectiva transversal aponta para o compromisso a ser
partilhado por professores de todas as áreas, uma vez que é
preciso enfrentar os constantes desafios de uma sociedade, que
se transforma e exige continuamente dos cidadãos a tomada
de decisões, em meio a uma complexidade social crescente
(BRASIL, 1998, p.50.
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Existem diversas maneiras de se trabalhar a Educação Ambiental, dessa
forma os PCN’s, afirmam que o caráter interdisciplinar é essencial para executar,
pois é necessário desfragmentar os conteúdos e reunir as informações dentro
de um mesmo contexto inserido nas várias disciplinas.
Educar o estudante sobre as questões ambientais é desenvolver nele um
consciência dos problemas relacionados ao meio. No entanto os educandos
precisam atribuir significado ao que aprendem, para que possam vincular com
a realidade vivenciada por cada um.
O trabalho de Educação Ambiental deve ser desenvolvido a fim
de ajudar os alunos a construírem uma consciência global das
questões relativas ao meio para que possam assumir posições
afinadas com os valores referentes à sua proteção e melhoria.
Para isso é importante que possam atribuir significado àquilo
que aprendem sobre a questão ambiental. E esse significado é
resultado da ligação que o aluno estabelece entre o que aprende
e a sua realidade cotidiana (...). A perspectiva ambiental oferece
instrumentos para que o aluno possa compreender problemas
que afetam a sua vida, a de sua comunidade, a de seu país e a
do planeta (op. Cit., p.30).

Os PCN’s afirmam que, executar atividades que envolvam a realidade em
que os alunos vivenciam possibilitam a compreensão por ser um universo acessível,
desta maneira torna significativo, mas não deixando de lado a complexidade de
compreensão sobre a vida no planeta.
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A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR EDUCAÇÃO AMBIENTAL
NO ÂMBITO ESCOLAR
É imprescindível trabalhar a Educação Ambiental na escola, independente
de como seja executada, por projeto, como disciplina, ou como tema transversal
agindo de forma interdisciplinar. É na Educação Ambiental que o sujeito
reconhece seu papel como cidadão ativo, para resolver problemas ambientais e
se responsabilizar pelo bem comum. De acordo com Sato (2002):
Há diferentes formas de incluir a temática ambiental nos
currículos escolares, como atividades artísticas, experiências
práticas, atividades fora de sala de aula, produção de materiais
locais, projetos ou qualquer outra atividade que conduza os
alunos a serem reconhecidos como agentes ativos no processo
que norteia a política ambientalista. Cabe aos professores,
por intermédio de prática interdisciplinar, proporem novas
metodologias que favoreçam a implementação da Educação
Ambiental, sempre considerando o ambiente imediato,
relacionado a exemplos de problemas atualizados.

Sendo assim, a atuação da Educação Ambiental está diretamente
vinculada ao exercício da cidadania. A escola por ser considerado o âmbito
ideal para a formação do cidadão, é privilegiada para inserir o contexto de
educar ambientalmente, incluindo no currículo escolar um modo democrático,
participativo e inclusivo, para que todos os agentes façam sua parte. Como
explica Pedro Jacob (2006):
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O principal eixo de atuação da Educação Ambiental deve
buscar acima de tudo, a solidariedade, a igualdade e o respeito
à diferença através de formas democráticas de atuação baseadas
em práticas interativas e dialógicas (p. 255).

Loureiro (2006) afirma que, a Educação ambiental é um processo
educativo e tem sua prática norteada pelos seguintes princípios:
A Educação Ambiental atua como instrumento mediador entre
os atores sociais que agem no ambiente; A proposta educativa
da Educação Ambiental se estabelece no questionamento
legítimo de ideias e conhecimentos do ambiente em sua
complexidade. Aprendizagem permanente; Articulação entre
teoria e prática; Favorecimento da emancipação a partir de uma
instrumentalização e preparação do indivíduo.

Dessa maneira, a Educação Ambiental parte de um aspecto transformador,
educativo e social, em que o educando apropria-se dos problemas ambientais e
os relacionam com a realidade, portanto, busca cumprir seu dever para propiciar
o bem estar ambiental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a finalidade de reeducar os sujeitos, assim, TOZONI-REIS
(2004) afirma que, o surgimento da Educação Ambiental, que decorre da nova
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abordagem das relações entre o homem e o meio ambiente, além de buscar uma
mudança de valores, hábitos e atitudes, leva a uma tomada de consciência cada
vez maior sobre os problemas ambientais do planeta para garantir a todos um
ambiente sadio.
É notadamente compreensível que a Educação Ambiental incluída no
currículo escolar como tema transversal, surgiu por uma exigência social e por
mais que não seja executada como uma disciplina obrigatória do currículo como
(português, matemática, ciências etc.) ela necessita atuar no currículo com
caráter interdisciplinar, assim sendo abrangida por todos os campos do saber.
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EDUCAÇÃO INFANTIL NO/DO CAMPO RELATOS DE
EXPERIÊNCIA: UMA ANÁLISE DO PPP DA ESCOLA
MUNICIPAL Drº FLAVIANO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE
DONA INÊS- PB
Maria Liliane Santos da Silva8

RESUMO
O ensaio a seguir pretende analisar e refletir acerca da necessidade de uma
organização educacional que contemple o sujeito do campo como um ser
histórico, sujeito de suas ações que tem direitos constitucionais subjetivos,
o de ser educado onde mora, partindo desse pressuposto, nosso estudo
teve por base uma pesquisa qualitativa, da qual adotamos como recurso a
análise documental do Projeto Político-Pedagógico da Escola Municipal
Dr° Flaviano Ribeiro, no município de Dona Inês-PB, localizada em
uma comunidade rural denominada Queimadas. A escolha por essa
escola deveu-se as minhas vivências enquanto professora de educação
infantil nesta instituição, principalmente a participação no Núcleo de
Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento rural (MENDR),
possibilitou um olhar diferenciado para a Educação do Campo. Assim
buscamos com este trabalho compreendermos se a proposta pedagógica
analisada, oportunizar o respeito ao homem do campo, a seus saberes e
suas experiências, se os valores apontados no documento são capazes de
8
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subsidiar a construção de uma educação infantil que respeite os tempos
e espaços de ensino, que leve em consideração as particularidades da
comunidade, como as crianças vivem, brincam, estudam e partilham
seus saberes? O que essas características podem nos orientar no processo
de ensinar numa perspectiva de educação do Campo e não apenas no
campo.
Palavras-chaves: Educação do Campo. Educação Infantil. Projeto
Político Pedagógico.

INTRODUÇÃO
Entender o sujeito do campo enquanto ser histórico e social, implica
necessariamente em considerar o seu contexto social de vida, sabemos que
o campo ainda é um conceito em construção que concentra todos os povos
que vivem no campo e do campo: caiçaras, ribeirinhos, quebradeiras de coco,
pescadores, quilombolas. No entanto esses são povos que diferem em suas
culturas, porém tem sua igualdade afirmada na luta pela garantia de direitos
subjetivos como à saúde, a educação e de viver dignamente no campo.
Sabendo disso é inerente a importância de um Projeto Político,
Pedagógico voltado as reais necessidades dos sujeitos que frequentam a escola,
nessa perspectiva trazemos para o cerne das nossas discussões a Educação infantil
no Campo. Para aprimorar nosso estudo utilizamos uma pesquisa qualitativa,
da qual adotamos como recurso a análise documental do Projeto PolíticoPedagógico da Escola Municipal Dr° Flaviano Ribeiro, no município de Dona
Inês-PB, localizada em uma comunidade denominada Queimadas.
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Na visão de Gil (2002), a pesquisa documental vale-se de materiais que não
recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com
os objetos da pesquisa. (p. 46). Segundo Ludke (2005) a análise documental pode se
constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando
as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou
problema. (p. 38).
Pressupõe-se, assim, o redimensionamento no planejamento e na prática
para o atendimento digno e fiel ao que se propõe verdadeiramente o trabalho
com educação do campo, o que nos sugere um olhar mais cuidadoso com a
realidade na qual esses alunos estão inseridos. Para, a partir disto, subsidiar desde
uma sistematização do PPP até às práticas pedagógicas direcionadas à realidade
do campo, sinalizando relações que envolvem o cuidar, a aprendizagem e a
parceria família e escola na educação do campo.
Com este foco nos debruçamos sobre o PPP da (E. M. D. F. R.) do
município de Dona Inês- PB na perspectiva de identificarmos quais os valores e
princípios abordados nesta proposta, e se esses valores estão em consonância aos
princípios básicos da educação infantil que contemplem os valores da Educação
do Campo, se o projeto educativo desta instituição de ensino está direcionado
à realidade na qual a escola está inserida, assim respeitando as particularidades
culturais desses sujeitos.
EDUCAÇÃO INFANTIL NO CAMPO: UM CONTEXTO DE
SIGNIFICAÇÕES
Para Oliveira (2012), o ambiente escolar desempenha um papel crucial
na ampliação do desenvolvimento infantil, e isso não ocorre apenas pelos
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espaços físicos, mas principalmente nas relações interpessoais, pelas trocas de
experiências que costuram uma teia de relações, sendo elas afetivas que constroem
laços de confiança entre aluno, professor e demais colegas ou mesmo para seu
desenvolvimento enquanto participante na sociedade.
O descobrimento de uma nova organização na vida da criança pequena,
é sem dúvida, ocasião de atenção ao tempo da criança, que trazem consigo regras da
tolerância, do respeito da responsabilidade, do prazer de estar em grupo (OLIVEIRA, 2012,
p. 50). Por isso, as instituições de educação infantil são ambientes privilegiados
de convivência, pois é o primeiro espaço de educação coletiva fora do contexto
familiar.
Assim contribuindo para ampliação dos seus saberes, através da garantia de
uma equidade de oportunidades educacionais entre crianças das mais diferentes
realidades sociais e culturais. Dessa forma, Friednnan (2012), propõe que através
da observação são reveladas diversidades e complexidades no comportamento,
bem como influências multiculturais, que por meio destas o professor pode
Criar repertórios lúdicos que atendam às singularidades de
cada criança ou do grupo. Por exemplo, se você atua em uma
escola rural [...] (palavras, expressões roupas, personagens, o
que mais as sensibiliza, ou o que as torna agressivas ou irritadas,
as brincadeiras com que contribuem, as piadas que fazem, as
comidas que preferem) pode ser conteúdo essencial para você
pensar e propor atividades que incluam várias dessas informações
e características. (p. 57).
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Figura 1 Turma da Educação infantil brincando, arquivo pessoal.

Como podemos perceber na imagem acima as crianças da educação
infantil partilhando de uma brincadeira folclórica da parlenda corre-cutia,
podem ser consideradas como situações de aprendizagem do grupo, na qual
estamos valorizando os saberes da criança do campo que tem suas brincadeiras
permeadas pela sua cultura, como uma genuína fonte de expressão cultural, que
nos faz refletir acerca das necessidades, interesses e conhecimentos prévios dos
alunos. Congruente ao que afirma Friedmann (2012).
As brincadeiras de roda, com as crianças tanto sentadas quanto
em pé, dançando, são sempre acompanhadas de músicas,
cantigas, poesias, a roda convida sempre a entrar mais um, a
partilhar, através do ritmo e do movimento, a alegria de estar
juntos. A variedade, não somente regional, mas de um grupo
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a outro espalha a diversidade de temáticas multiculturais por
meio da letra das músicas e cantigas. (p. 74).

Por isso, na medida em que nos intensifica a vontade de trazer para sala
de aula experiências que são mais que do agrado das crianças, experiências da
vida delas, é, sem dúvida uma forma de reconhecê-las enquanto sujeitos de
direitos, ”cidadãs desde o nascimento”9. Para Friedmann (2012), a observação
de como ocorrem as brincadeiras das crianças é um ponto fundamental para
o educador nortear o seu trabalho, pois é a partir das realidades lúdico-culturais
podemos “desenhar” propostas adequadas a cada grupo e a cada criança. (p. 43). Para
Faria (2012)
Forma e conteúdo na educação infantil se entrelaçam de busca de
um ser humano que, inserido na natureza e cultura, se constrói
e se transforma cotidianamente, nas ações experiências, saberes
e conhecimentos que produz e se apropria nas relações que
estabelece. (p. 225).

Nesse sentido, educação está presente em todas as instâncias de nossas
vidas: no aprender, no ensinar, assim como no conviver perpassando as
experiências que nos constituem como sujeitos de saberes, desde a família,
escola, comunidade, igreja, assentamentos e sindicatos, enfim, a educação se
insere em todas as instituições que nos constituem como homens e mulheres,
e são nessas relações cotidianas que vamos formando nossa identidade.

9

Ler O trabalho do professor na educação infantil, Oliveira, 2012. p. 59
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Por isso não podemos deixar alheias à escola o respeito às diversidades
culturais da comunidade, ademais essas são questões que devem se fazer presentes
no PPP da escola como um desenho do perfil dos seus alunos.
ANÁLISE DO PPP DA ESCOLA MUNICIPAL DRº FLAVIANO
RIBEIRO
Quando abordamos a especificidade da educação do campo, afunilando
ainda mais na modalidade da educação infantil, estamos traçando um determinado
perfil de sujeitos, que necessariamente devem ser informados no PPP da escola,
pois trabalham diretamente com esse público, saber quem são essas pessoas, de
onde vem, são na verdade um primeiro direcionamento para o trabalho com
esses sujeitos. Com relação à caracterização da comunidade, o documento nos
deixa a par de que
A comunidade é formada por 289 habitantes. Em termos
de serviços, a comunidade conta com a escola e a capela. O
comércio é formado por mercearias e bares, representando
o setor secundário há casas de farinha. Para comodidade dos
moradores, contamos com rede elétrica, na área de lazer temos
campo de futebol que atende a comunidade e a circunvizinhança.
As principais atividades econômicas desenvolvidas pela
comunidade local são a agricultura de subsistência e a pecuária,
ainda se considera como fonte importante de renda, os benefícios
sociais fornecidos pelo governo federal, Bolsa Família bem como
funcionários públicos municipais, funcionários da construção
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civil, trabalhadores autônomos: pedreiros, sacoleiras, consultoras
da Avon, Natura etc. agricultores aposentados e pensionistas
do INSS. (p. 9-10).

Embora os dados acima levantados pelo documento da escola não seja
suficientes para conhecermos fidedignamente todo contexto local, reconhecemos
que este é um fator importante e nos dá indícios para levar em consideração a
realidade da comunidade, na visão de Mendel (2008), reflete um novo conceito
de qualidade de ensino, em que, se expressa no foco da necessidade de ampliar
a relação entre comunidade escolar e a local, sem perder de vista sua relação com o sistema
social mais amplo e a construção do PPP (p. 41). Faria (2012) afirma que o Projeto
Político Pedagógico
É a busca de construção da identidade, da organização e da
gestão do trabalho de cada instituição educativa. O projeto
reconhece e legitima a instituição educativa como histórica
e socialmente situada, constituída por sujeitos culturais que
se propõe a desenvolver uma ação educativa a partir de uma
unidade de propósitos. (p. 20).

Partindo dessa reflexão podemos trazer sentidos a um PPP para educação
infantil, que de acordo com a autora, esta deve estar pautada nos princípios do
trabalho de cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos, em creches e pré-escolas
no sentido de complementar a atuação da família e da comunidade. De acordo
com o PPP desta escola nossas crianças têm direito à
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Brincadeiras;
Atenção individual;
Ambiente aconchegante, seguro e estimulante;
Ao contato com a natureza;
Higiene e a saúde;
Uma alimentação sadia;
Desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de
expressão;
Movimento em espaços amplos;
Proteção, ao afeto e a amizade;
Expressar seus sentimentos;
Uma especial atenção durante seu período de adaptação à préescola;
Desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. (p. 15).

Nesse sentido, é reconhecido no PPP da escola a importância da matriz
curricular, enquanto documento indicador da instituição, que norteará todas
as ações relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem. Partindo de uma
metodologia centrada na realidade do aluno que procura trabalhar os conteúdos significativos
e relacioná-los ao cotidiano do corpo discente. (PPP- p. 8).
Mendel (2008) afirma ser necessário uma reflexão da realidade local e
global e de analisar o texto e o contexto das leis educacionais, bem como, para que haja
transformações faz-se necessário o entrosamento de toda equipe escolar nas discussões e
nos projetos de ação. (p. 78). Segundo o PPP da Escola Municipal Dr. Flaviano
Ribeiro é adotada a Tendência
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Progressista, ou seja, voltada para a pedagogia de Paulo Freire,
essa tendência vincula a educação à luta e organização de classe
do oprimido, ou seja, ter uma consciência da realidade em que
vive, o professor coordena atividades e atua juntamente com os
alunos, essa tendência aliada com algumas práticas tradicionais
forma a metodologia utilizada pelos professores dessa unidade
de ensino. (p.23).

Em consonância a isso, podemos dizer que a perspectiva teórica que a
escola defende está de acordo aos princípios de educação do campo defendidos
pelo MST que nesse contexto configura-se como Pedagogia do Movimento10 como
referência à superação da prática pedagógica verticalizada, negadora da prática educativa
dialógica: Educa-se para arquivar o que se deposita (FREIRE, 1979 apud ANTONIO,
LUCINI, 2007 p. 185). De acordo com o documento estudado
Os moradores da comunidade de Queimadas se expressam
culturalmente participando de alguns festejos religiosos como: a
queima de flores no mês de maio, tendo em vista que a religião
predominante na comunidade é a católica, das novenas e dos
festejos juninos, tocadores de viola e repentistas. (PPP, p. 12).

Levar em consideração a cultura da comunidade no currículo escolar
envolve trabalhar a identidade de um povo, que se consubstanciam em trazer
para escola elementos como a cultura, envolvimento da escola, trabalho coletivo.
Percebemos a ausência de outros elementos que se tratando de um currículo
10 Pedagogia do Movimento, termo cunhado por Caldart, 1997.
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voltado à educação do campo deveriam aparecer, como o fato de que as propostas
pedagógicas voltadas para o campo devem abarcar temas transversais como a
terra, o meio ambiente, questões políticas, sociais, econômicas e culturais. Veiga
(1995) afirma que
O projeto político-pedagógico vai além de um simples
agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O
projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado
ou encaminhado às autoridades educacionais como prova
do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e
vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos
com o processo educativo da escola. (p. 2).

Por isso, o documento analisado entende que a escola precisa ser reinventada,
precisa encontrar motivos para que o aluno vá para os bancos escolares com satisfação,
alegria. (PPP- EMDFR p. 23). Bem como, a interação direta entre escola e
comunidade pode vir a favorecer a autonomia da instituição, assim como,
expressos nos artigos 12, 13 e 14 na LDB, que toda escola tem o direito de
elaborar coletivamente com a comunidade escolar sua proposta pedagógica que
seja condizente à realidade em que a escola está inserida, o que lhe confere o
direito a autonomia das escolas.
De acordo com a proposta a instituição apresenta princípios norteadores
que em potencial podem estar ligados à educação do Campo, estes são elementos
responsáveis por direcionar as atividades escolares, para tanto a escola aborda três
princípios que são: lema, missão e visão de futuro que se resumem, segundo a
proposta em se comprometer em uma educação de qualidade que corresponda a
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Desenvolver o estudante em todas as suas dimensões em consonância com os valores morais,
formando indivíduos pensantes, comprometidos com o seu aprendizado e no exercício de sua
cidadania (PPP- EMDFR p. 15). Os valores apontados pela proposta são
Valores: Valorizar o ser humano desenvolvendo o seu potencial
enquanto indivíduo íntegro, social e emocional, formando
cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade
melhor mais justa e humana. O desenvolvimento do nosso
trabalho tem como alicerce valores indispensável à nossa
instituição, sendo eles:/ Dedicação – Ter dedicação significa
participar ativamente dos processos que envolvem a filosofia
e a proposta pedagógica da escola, apoiada pelo dinamismo,
coerência e alegria do fazer e executar./ [...] Refletir e avaliar
permanentemente os processos que envolvem a formação dos
indivíduos, tendo a preocupação em oferecer e cumprir com o
melhor nas diversas tarefas propostas por este documento e por
outras diretrizes educacionais./ Inovação: Buscar, aprimorar,
construir e criar novas propostas, embasados nos conhecimentos
prévios, inovando permanentemente e buscando novos processos
nos diferentes níveis de ensino. (PPP- EMDFR. p. 15). (grifo
meu)

Esses valores elencados pela (E.M.D.F.R), buscam segundo a mesma, uma
visão integral das crianças ao mesmo tempo em que revelam suas particularidades,
haja vista que para conhecer profundamente a escola significa estar atento à
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dinâmica das relações que constituem o cotidiano escolar. Conforme o PPP o
respeito às diversidades culturais devem permear as relações cotidianas
É tarefa primordial da escola a difusão de conteúdos. Não
conteúdos abstratos, mas vivos e concretos, portanto,
indissociáveis da realidade social. Um ensino que segue a
linha “diálogo - ação - compreensão – participação” baseada
em relações diretas da experiência do aluno, o que se presta
aos interesses sociais, já que a própria unidade escolar pode
contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la
democrática. A condição para que a escola sirva aos interesses
sociais e garantir a todos um bom ensino, isto é, a apropriação
dos conteúdos curriculares básicos que tenham ressonância na
vida dos alunos. Entendida nesse sentido, a educação é uma
das mediações pela qual o aluno, ela intervenção do professor
e por sua própria participação ativa, passa de uma experiência
inicialmente confusa e fragmentada, a uma visão organizada e
unificada. (p. 24).

Para Veiga (1995). É necessário que a escola se destitua da dicotomização
de seu trabalho, de sua fragmentação e sistematização hierárquica, assim precisase de outras possibilidades de organização de seu trabalho pedagógico, nesse
sentido sua organização partirá de dentro para fora, que parta da realidade
escolar, pois, precisamos nos apoiar em uma teoria pedagógica crítica viável, que
parta da prática social e esteja compromissada em solucionar os problemas da educação e
do ensino de nossa escola; uma teoria que subsidie o projeto político-pedagógico. (p. 3).
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[...] Uma postura diante do mundo é, também, um ponto de
partida para a nossa proposta de levar um ensino de qualidade
aos nossos educandos, levando em conta as diferenças individuais
e a educação do campo [...]. As características da formação
moderna, coerentes com a formação de um cidadão do futuro
instrumentalizado para protagonizar o seu tempo, podem
se resumir nos seguintes aspectos: autonomia, seletividade,
planejamento, flexibilidade, interação social, coletividade e
criatividade originadas todas as atividades dos currículos de
cada curso, desenvolvidos mês a mês, semana a semana, através
de planejamentos. (PPP- EMDFR. p. 25). (grifo meu)

Neste trecho, o documento da escola atrela qualidade de ensino ao
considerar as especificidades dos alunos que são do campo, como elementos
balizadores para um ensino que subsidie autonomia e inserção social durante as
atividades e planejamento via currículo escolar. Assim, Veiga (1995) Considera
o projeto político-pedagógico
ao mesmo tempo em que exige de educadores, funcionários,
alunos e pais a definição clara do tipo de escola que intentam,
requer a definição de fins. Assim, todos deverão definir o tipo
de sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar. As
ações específicas para a obtenção desses fins são meios. Essa
distinção clara entre fins e meios é essencial para a construção
do projeto político-pedagógico. (p. 5).
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O Projeto Político Pedagógico é uma diretriz curricular que traz em si
intencionalidade, por meio deste são expressos os anseios que importam suas
opções na concepção de homem, de sociedade e de educação de qual a escola
pretende formar, expressas na filosofia da instituição e nos seus objetivos “dará
indicações necessárias à organização do trabalho pedagógico que inclui o trabalho
do professor na dinâmica interna da sala de aula”. (VEIGA, 1995, p. 3). Voltando
nosso olhar à especificidade do PPP da Escola Dr° Flaviano Ribeiro, em seus
objetivos estão expressos
Compreender a cidadania como participação social e política,
assim como o exercício de direitos e deveres políticos, civis
e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade,
cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e
exigindo para si o mesmo respeito;/ Posicionar-se de maneira
crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais,
utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar
decisões coletivas;/ Perceber-se integrante, dependente e agente
transformador do ambiente, identificando seus elementos e as
interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria
do meio ambiente;/ Questionar a realidade formulando-se
problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o
pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de
análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua
adequação. (PPP- EMDFR. p. 34-35). (grifo meu)
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Dentre os pontos positivos expressos no PPP outro que nos chamou
atenção é o constante processo de construção e reconstrução do documento,
tendo em vista que a envolve um processo o qual corresponde a uma constante
ação, reflexão, ação questionar-se no PPP com relação ao diagnóstico inicial
da escola. Qual a realidade da escola que nós temos? O que estamos fazendo?
Qual a escola que nós queremos? São estas as indagações que podem permear
a elaboração do PPP da escola.
Podemos mencionar que a Escola Dr° Flaviano Ribeiro, expressa essa
preocupação com o planejamento prévio de sua matriz curricular, de acordo
com o documento, a construção do PPP começa no mês de outubro do ano
anterior, que vai culminar com a efetivação do documento do ano seguinte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no exposto voltamos nosso olhar à análise do Projeto PolíticoPedagógico da Escola Municipal Drº Flaviano Ribeiro em Dona Inês- PB,
podemos dizer que esse trabalho é fruto de um olhar inicial em um determinado
momento, por isso não podemos generalizar as nossas impressões sobre esse
documento.
No entanto, fica implícita em sua leitura a preocupação em caracterizar
a realidade do seu alunado, em estabelecer amplamente a sistematização escolar,
partindo do pressuposto de que obrigatoriamente o PPP é o documento que
deve estar em processo de construção e reconstrução, que confirma consciência
da importância de um PPP da escola, elaborado todos os anos o que dá a esse
documento o seu real sentido, o de norteador de todas as atividades da escola, são
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aspectos fundamentais para uma Educação do campo que lhe confere autonomia
de mostrar sua realidade.
Portanto, são experiências como essas que nos concebem o sentimento
de esperança na concretização de uma educação verdadeiramente do campo,
tendo em vista os desafios até se chegar ao esperado, mesmo ainda não podendo
categorizar como uma educação do campo, porém esse é um exemplo que em
passos lentos podemos garantir aos nossos alunos o direito a uma educação que
esteja relacionada Diretrizes e Bases da Educação do Campo a sua vida desde
a educação infantil.
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RESUMO
O Projeto Político Pedagógico (PPP) é uma ferramenta de suma
importância que auxilia a escola, organizando o trabalhando pedagógico
como um todo, tendo finalidades, uma vez que, sua construção é
feita coletivamente com toda a comunidade escolar para atender as
diferentes realidades de seus alunos, sendo como um guia para a prática
pedagógica. Partindo disto, essa pesquisa pretende especificar se no
PPP de uma Escola Municipal da cidade de Solânea está presente
uma das teorias curriculares (Tradicional, crítica e Pós-Crítica), de
modo que possamos identificar suas características, ou seja, que tipo
de cidadão a escola busca formar, e observar através da entrevista
11 Projeto Político Pedagógico e a Teoria Curricular, Universidade Federal da Paraíba, Bananeiras/
PB, Brasil, wennia_maraiza@hotmail.com)
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13 (Projeto Político Pedagógico e a Teoria Curricular, Universidade Federal da Paraíba, Bananeiras/
PB, Brasil, nunesvitoria422@gmail.com)
14 Projeto Político Pedagógico e a Teoria Curricular, Universidade Federal da Paraíba, Bananeiras/
PB, Brasil, claudiacavn@yahoo.com.br)
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se as ações educativas realizadas na escola estão de acordo com o
seu PPP. Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo, que para o seu
desenvolvimento utilizamos a análise documental, onde realizamos a
leitura do documento escolar (PPP), para a comparação com as teorias
curriculares, um questionário com perguntas sobre avaliação e as ações
educativas da escola, direcionado a vice-diretora dessa instituição e para
fundamentar nossa pesquisa contamos com autores que falam sobre
a importância desse documento. Para que a escola ande para frente,
desenvolvendo um trabalho de qualidade na educação de seus alunos é
preciso que trabalhe de acordo com um plano, no qual estão expostos
os objetivos que se deseja alcançar, e o Projeto Político Pedagógico é
um guia para o que se pretende, onde não basta apenas uma, ou duas
pessoas tentar colocar em prática o que trás o documento escolar, é
preciso à coletividade, a união e compromisso com todos que permeiam
o espaço escolar para que juntos busquem-se melhores resultados.
Palavra chave: Projeto Político Pedagógico. Teoria Curricular.
Prática Pedagógica.

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem a intenção de refletir acerca do Projeto Político
Pedagógico, no qual sabemos que se trata de um documento escolar, podemos
dizer que um plano, que deve ser construído coletivamente com todos que
permeiam o espaço escolar, considerando o local da comunidade que vai atender.
Dessa forma deve ser usado como guia para a prática pedagógica e por isso é
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uma peça fundamental, pois nele estar todas as intenções da escola, o que deve
ser ensinado e aprendido, ou seja, os objetivos que a escola pretende alcançar,
que tipo de cidadão pretende formar, e é entendido como a própria organização
do trabalho pedagógico da escola como um todo. Como diz Freitas (2004):
O projeto pedagógico não é uma peça burocrática e sim um
instrumento de gestão e de compromisso político e pedagógico
coletivo. Não é feito para ser mandado para alguém ou algum
setor, mas sim para ser usado como referência para as lutas da
escola. É um resumo das condições e funcionamento da escola
e ao mesmo tempo um diagnóstico seguido de compromissos
aceitos e firmados pela escola consigo mesma – sob o olhar
atento do poder público. (FREITAS et al., 2004, p. 69).

E a partir do que está exposto no PPP, de como devem ser organizadas as
atividades, do modo que os alunos são avaliados, podemos especificar e identificar
se nele está presente uma das teorias que, vise os saberes selecionados, na busca
da formação do cidadão para o mercado de trabalho, vendo-o como mero
reprodutor da sociedade (Tradicional), que esteja preocupado com saberes que
sirvam para a formação de um sujeito crítico (Teoria Crítica), ou voltado para
a identidade do sujeito, a cultura, etnia (Teoria Pós-Crítica). Silva (2011) diz:
Argumenta que essas teorias produzem uma noção particular
de currículo, o descrevem e definem através da concepção
curricular que adotam. Outra característica é que as teorias
buscam responder “o quê” deve ser ensinado e que tipo de
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sujeito se pretende formar. Nessa percepção, o currículo
compreende uma questão de identidade. (SILVA, 2011)

Através da teoria é que se tem uma noção da intenção educacional,
ou seja, é ela que vai definir as ações que serão desenvolvidas na escola, que
orientam as decisões em torno dos conteúdos, estabelecendo como as coisas
devem ser, pois somente a proposta curricular da escola, pode responder sobre
o baixo rendimento escolar, as dificuldades de aprendizagem, o desinteresse,
indisciplina e outras dimensões.
Partindo desses pressupostos, buscamos analisar o PPP (que não é
atualizado há cinco anos) de uma Escola Municipal da cidade de Solânea (que
atende alunos da Educação Infantil e Fundamental do 1º ao 5º ano) estar presente
uma das teorias curriculares (Tradicional, crítica e Pós-Crítica), observando se
há concordância entre o que está exposto no documento, com a prática realizada
na escola, considerando que isto seja a peça fundamental para o desenvolvimento
tanto da instituição de ensino, quanto a aprendizagem para os alunos, e assim
uma melhoria na qualidade de ensino que tanto se almeja.
Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico vai além de
um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades
diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida
arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como
prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído
e vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos
com o processo educativo da escola (VEIGA, 1995, p. 12)
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Isso porque é um documento que necessita de constante avaliação, e
isso por parte da própria escola, é necessário estar implementando-o sempre,
pois nunca estará totalmente finalizado, e sempre acabará sendo um ponto um
partida, pois estará sempre em processo de mudança. Novos desafios, novas
demandas surgem todos os dias, e a escola tem que acompanhar, e com isso
as ações também vão se modificando, por isso é importante que o PPP esteja
sempre sendo atualizado de acordo com as exigências do momento.
REFLEXÕES A CERCA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO,
A TEORIA CURRICULAR E A PRATICA PEDAGOGICA EM
UMA ESCOLA MUNICIPAL DA CIDADE DE SOLÂNEA - PB
Ao fazer o levantamento bibliográfico foram selecionadas algumas
citações, que condizem com a realidade da instituição, ao observar, que
muitas vezes o PPP não obtém êxito por falta de uma motivação e preparação
das instituições para implantá-lo de forma adequada, sendo fundamental a
participação de todos, para que se consiga êxito. Para Oliveira (2005):
Participar significa “partilhar com”. É preciso que haja
aglutinação, a ação coletiva, que envolve a análise dos
problemas escolares, para que a discussão/reflexão não se dilua
em casuísmos, perdendo a visão do todo. Nessa perspectiva
é preciso literalmente, abrir a escola para a participação da
comunidade escolar como um todo: pais, alunos, profissionais
da educação e funcionários da instituição. Esse envolvimento
com a comunidade, além de se enriquecer com a escuta da
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polifonia de vozes, pode conseguir diminuir a violência que
nela vem adentrando, contribuindo, ainda, para a instauração de
uma melhor convivência e solidariedade sociais. (OLIVEIRA,
2005, p. 44).

O Projeto Político Pedagógico é um documento que detalha os
objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na
escola, expressando as exigências legais do sistema educacional, bem como
as necessidades, propositivos e expectativas da comunidade escolar. Revela os
modos de pensar e agir de todos que participam de sua elaboração (gestores,
professores, funcionários, alunos e famílias), expressa a cultura da escola e, ao
mesmo tempo, contribui para transformá-la. Para Vasconcellos (1995):
Projeto Pedagógico [...] é um instrumento teórico-metodológico
que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só
que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica
e, o que é comercial, participativo. É uma metodologia de
trabalho que possibilita resignificar a ação de todos os agentes
da instituição (VASCONCELLOS, 1995, p. 143)

Este documento está relacionado com a organização do trabalho
pedagógico; como organização da escola como um todo e como organização
da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social, com a realidade
que os alunos estão inseridos, procurando obter uma visão da totalidade, de
modo que, favoreça maneiras dos sujeitos aprenderem lidar com as questões,
problemas do dia-a-dia, sendo autônomos.
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Na metodologia utilizada no PPP da Escola Municipal, a qual foi utilizada
como fonte de pesquisa consta os seguintes procedimentos: Planejamento
participativo e estratégico envolvendo escola e comunidade; elaboração de
propostas pedagógicas com base no planejamento estratégico e participativo, em
que estejam previsto aos objetivos da escola, os conteúdos e forma integrada por
série e turno, os métodos e técnicas coerentes com os objetivos e conteúdos, os
recursos adequados a realidade, avaliação numa visão integral e de construção do
conhecimento, capacitação dos professores, diretores, técnicos em educação e
técnicos administrativos. A escola tem reuniões regulares com o conselho escolar
para analisar a tomada de decisão em relação à gestão escolar e a construção
do PPP. A escola também realiza projetos em datas comemorativas (páscoa,
carnaval, são João), um exemplo recente, ainda deste ano, foi um projeto cultural,
apresentando como tema principal a Literatura de Nando Cordel. Para Veiga
(2005):
Para modificar sua própria realidade cultural, a instituição
educativa deverá apostar em novos valores. Em vez da
padronização, propor a singularidade; em vez de dependência,
construir a autonomia, em vez de isolamento e individualismo,
o coletivo e a participação, em vez da privacidade do trabalho
pedagógico, propor que seja público; em vez de autoritarismo,
a gestão democrática; em vez de cristalizar o instituído, inoválo, em vez de qualidade total, investir na qualidade para todos”
(VEIGA, 2005, p. 15-16).

Através da leitura do PPP, percebemos que a teoria a ser trabalhada
nessa escola, seria a teoria crítica, onde as atividades trabalhadas teriam que
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fazer relação com o cotidiano dos alunos, para que os mesmos soubessem atuar
frente as situações do dia-a-dia, desenvolvendo seu lado crítico, sendo avaliados
continuamente através do seu desenvolvimento e interação em sala de aula.
Então começamos a entrevista com a atual Vice-Diretora que demonstrou ter
conhecimento sobre as teorias curriculares e saber que realmente o documento
da escola, apresenta a Teoria Crítica, e através de suas falas, ao questionarmos
sobre o método avaliativo, observamos, que a escola não trabalha apenas essa
teoria, onde a avaliação não pode ser instrumento de exclusão dos alunos, mas
também a teoria tradicional, pois o aluno é avaliado por provas bimestrais, e
segundo sua concepção não basta uma teoria que o aluno aprenda através das
práticas do dia-a-dia, aproximando o conhecimento a ser transferido, da sua
realidade. Segundo a Vice-Diretora, sobre a teoria crítica:
É um método lento, atrasa os alunos, como tem casos na escola
de discentes que estão no 4º ano e não sabem ler, devido à
tentativa de apenas um professor que tentou aplicar esse método,
assim à escola utiliza tanto da teoria tradicionalista, quanto da
teoria crítica”. (VICE-DIRETORA, 2014.)

Quando se trata em atingir objetivos, através da educação, do ensino nas
escolas, é preciso que um grupo de pessoas se una para que haja desenvolvimento,
melhoria e qualidade, a escola não é composta apenas por um professor, ou um
aluno, mas por um grupo de pessoas. Se o Projeto Político Pedagógico está ali,
apresenta em sua estrutura uma Teoria Crítica, se trabalhado conjuntamente,
seu processo caminhará mais rápido, por isso é preciso o agir juntos, para que
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se adotem práticas educativas que visem a mesma intenção. Como diz Padilha
(2005):
Por isso defendemos a construção do Projeto Político Pedagógico
da escola alicerçado na relação pedagógica que se estabelece
desde a sala de aula, fundamentada na dialogicidade sensível,
crítica, conflitiva, reflexiva, criativa, permanentemente política
e transdisciplinar. Dessa forma, possibilitamos aos sujeitos do
processo pedagógico espaços de convivência e de descoberta
dos caminhos a serem trilhados, para que aprendam não só a
conhecer, a fazer, a viver juntos e a ser [...] (PADILHA, 2005,
p. 101).

Outra fala importante para nossa pesquisa, foi ao indagarmos de como
a Escola busca trabalhar a Teoria crítica, que trás o PPP, e a Vice-Diretora diz:
“Houve falhas ao tentar utilizar apenas a teoria critica onde o
alvo afetado foi o aluno que não conseguiu absorver o conteúdo
transmitido durante o ano letivo. Pois, não adianta trabalhar
apenas uma teoria já que é necessário ter em vista as diversas
peculiaridades do alunado”. (VICE-DIRETORA, 2014)

Desta forma, é necessário que a escola crie condições para poder gerar
qualquer que seja a forma de organização do trabalho pedagógico, principalmente
quando se fala em peculiaridades, pois através de atividades que envolvam o dia-adia, que trabalhem o lado participativo, espontâneo do aluno, é que se possibilita
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o conhecimento das particularidades de cada um e assim pode-se aprimorar a
prática-pedagógica da melhor forma a ser ensinada. A reorganização da escola
deverá ser buscada de dentro para fora e isso implica dizer que será o empenho
coletivo para poder colocar em prática o que está explícito no projeto político
pedagógico, então há que se pensar que o movimento de luta e resistência dos
educadores é indispensável e tem que partir de dentro da escola. Freitas (1991),
afirma que:
As novas formas têm que ser pensadas em um contexto de
luta, de correlações de força – ás vezes favoráveis, ás vezes
desfavoráveis. Terão que nascer no próprio “chão da escola”,
com apoio dos professores e pesquisadores. Não poderão ser
inventadas por alguém, longe da escola e da luta da escola.
(FREITAS, 1991, p. 23)

Portanto uma só pessoa da comunidade escolar não alcançará êxito, é
de suma importância que o trabalho seja em conjunto com todos que fazem
partem do ambiente escolar, e principalmente que o documento escolar seja
utilizado, construído e reconstruído de acordo com o contexto, servindo como
base para a prática-pedagógica. É preciso sempre reorientar o currículo, com o
princípio de partir de onde o aluno está e não de onde consideramos que deveria
estar, buscando ações que levem a garantia do direito à educação, para ampliar
as possibilidades e apressar as mudanças que se fazem necessárias tanto dentro,
quanto fora dos muros da escola.
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CONCLUSÃO
Está claro que quando se fala em PPP, nos referimos a toda organização
escolar, e isso implica dizer que envolve todos que permeiam esse espaço,
portanto o documento escolar deve está de acordo com o contexto em que a
escola está inserida, de modo que venha atender as necessidades da comunidade
vigente e quando se trata de atender pessoas com diferentes realidades sociais,
a sua construção deve ser coletiva, estando assim, em constante processo de
mudança. E a partir da teoria curricular é possível que se identifique de que
modo a escola deve trabalhar, sendo fundamental no auxílio a prática pedagógica.
Nessa Escola Municipal a qual desenvolvemos essa pesquisa, vimos que a escola
tem seu documento, porém está engavetado, há cinco anos não é atualizado.
Através das falas da vice-diretora, foi notável, que a mesma tem conhecimento
das teorias curriculares, sabe qual está presente no documento, já houveram
tentativas para sua execução, porém sem êxito, por ser justamente a tentativa
de apenas um docente de trabalhar com práticas ligadas a teoria crítica.
De acordo com a entrevista ficou evidenciado que o Projeto Político
Pedagógico da escola não contou com a participação ativa de toda a comunidade
escolar, também não foi amplamente discutido. Desta forma não se podem ver
grandes melhorias na unidade escolar em termos estruturais e pedagógicos, não
dá pra saber os avanços que ocorreram. Os projetos desenvolvidos na escola são
apenas em datas comemorativas, como por exemplo; folclore, e são realizados
no próprio espaço escolar. As crianças são avaliadas através de provas, testes,
que medem o seu grau de aprendizagem.
Portanto, após o término da pesquisa, infere-se que não adianta a escola
ter apenas um PPP com qualidade, apresentando a teoria crítica, onde o aluno tem
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voz, é ativo, é participativo, visando a formação de um ser crítico, transformador
perante a sociedade, em que apenas uma ou duas pessoas tentam colocar em
prática. É preciso que haja união, coletividade para que se trabalhe juntos e que
assim sejam adotadas ações que busquem os mesmos objetivos, pois o currículo
tem que ser baseado na construção de parcerias com toda comunidade escolar
que só poderá ser percebido dessa maneira, se assumir uma estratégia de gestão
democrática, ou seja, se for fundamentando na coletividade de acordo com o
currículo da escola, senão feito assim, realmente não obterá êxito, não adianta
portanto trabalhar com duas teorias, a tradicional e a crítica, senão se tem uma
intenção, um objetivo a ser atingido, deixando assim a escola sem resultados
de melhoria no ensino e na aprendizagem. Podemos então afirmar que um
Projeto Político Pedagógico será eficaz na medida em que gera o compromisso
dos atores da escola com a proposta educacional e com o destino da instituição,
abrangendo um currículo voltado a atender a realidade em que se encontram os
sujeitos, com uma prática pedagógica significativa, que interligue o cotidiano
com o conteúdo a ser ensinado.
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RESUMO
Este trabalho surge da elaboração e execução de ações extensionistas
desenvolvidas por alguns docentes e discentes atrelados ao Núcleo de
Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural (NEMDR),
vinculado ao Centro de Ciências Humanas Sociais e Agrárias (CCHSA)
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), situado em Bananeiras, PB.
Para tanto, iremos focalizar dois pontos chave do processo que subsidiou
a produção deste ensaio: (I) a participação em grupo de estudo, a qual
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possibilitou pesquisas teóricas destinadas a melhor compreensão de
alguns aspectos ligados à educação do Campo, incluindo o estudo de
publicações de autoria de ex – e atuais integrantes do núcleo de extensão
como, por exemplo, as decorrentes de uma pesquisa já concluída, na
qual se buscou avaliar se/como programas e projetos contribuem para a
melhoria da educação ofertada em escolas rurais do Brejo Paraibano; e
(II) a análise documental de registros e produções de alunos e de relatos
dos profissionais de educação do município de Borborema obtidos
durante a atividades de extensão executadas em 2014, via – Edital
ProExt/2014. A partir dos estudos, dos dados apresentados e analisados
constatamos a necessidade emergente de mais ações destinadas ao
resgate e à valorização da identidade campesina. Através dos estudos
teóricos e análise dos registros ficou evidente à importância da interface
da pesquisa com a extensão. Para tanto, é de nosso interesse continuar
a relacionar nossas ações de pesquisa com as atividades de extensão,
objetivando assim, obter elementos norteadores que nos sirvam como
subsídios para novas ações extensionistas no que cerne à formação
continuada dos profissionais em educação que atuam nas escolas no/
do campo do Brejo Paraibano, com o objetivo de rompermos com as
práticas educativas atuais marcadas por uma relação mecanicista entre
o conhecimento científico e a prática da sala de aula.
Palavras chave: Educação do Campo. Extensão. Formação de
professores.

INTRODUÇÃO
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Gostaríamos de iniciar esta reflexão partindo do princípio que vivemos
em uma sociedade marcada por constantes mudanças em todas as esferas, seja
política, social, econômica, educativa, tecnológica, e outras afins. Nesse processo
a formação, por excelência, torna-se referencia no que cerne a promoção da
sintonia entre as instituições de ensino e o mercado de trabalho, uma vez
que, rápidas mudanças exigem práticas pedagógicas mais flexíveis e uma
postura profissional marcada não apenas pelo acúmulo de conhecimento, mas,
principalmente, voltada ao desenvolvimento de habilidades exigidas no mundo
do trabalho no qual o profissional irá atuar.
Destarte, a Política Nacional de Formação de Professores, instituída
pelo Decreto de nº 6755/99, o qual prevê um regime de colaboração entre a
União, estado e municípios, no que tange a elaboração de um plano estratégico
destinado à formação inicial de professores que atuam em escolas públicas. A
qual faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que entrou
em vigor desde abril de 2007, em que a partir desse plano, a formação inicial
abrange três situações específicas: professores que ainda não têm formação
superior (primeira licenciatura); professores já formados, mas que lecionam em
área diferente daquela em que se formaram (segunda licenciatura); e bacharéis
sem licenciatura, que necessitam de estudos complementares que os habilitem
ao exercício do magistério. (SILVA, A et al 2014).
Outro fator que marca esta política é o plano de formação continuada,
em que o MEC já oferece formação em matemática e língua portuguesa dos
anos iniciais do ensino fundamental pelo programa Pró-letramento, o qual é um
sistema de formação de multiplicadores, pelo qual cerca de 300 mil docentes
estão concluindo e\ou concluíram a formação. O programa Gestar, também
em língua portuguesa e matemática, se volta à formação dos professores dos
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anos finais do ensino fundamental e já conta com mais de 200 mil inscritos. A
intenção, agora, é expandir para outras áreas do conhecimento e para o ensino
médio. (MEC, Plano Nacional de Formação, on line 2014).
As leis e as políticas públicas destinadas ás escolas do campo se apresentam
bastante avançadas. Em relação à realidade existente nessas instituições, dado ao
fato que, enquanto há um forte e consistente debate em torno da importância
de se investir na formação inicial e contínua do professor. Encontramos na
realidade das escolas do campo professores sem formação superior (muitos
apenas com o fundamental ou médio), e/ou sem nenhum vínculo da educação
do campo com qualidade, uma vez que esta veio como conquista através da luta
dos movimentos sociais, fortalecida especialmente pelo MST, em que, um de
seus primeiros embates foi:
garantir o direito à escola ainda nos acampamentos, pedindo
ainda que os professores seguissem uma linha pedagógica mais
próxima da experiência de luta das famílias, e como terceiro
grande embate, foi para que os professores pudessem assumir
as classes, acarretando na exigência de titulação e, portanto, à
necessidade\possibilidade de se formar escolas onde o ensino
fosse pensado como forma de auto-organização dos trabalhadores
rurais, como ferramenta de conscientização e libertação”.
(CHRISTÓFOLI, Pedro Ivan, p.96-97, 2006).

De modo que, educação do campo tornou-se um direito, por tanto,
esta deve ser estruturada com o objetivo de atender a diversidade cultural que
permeia este espaço. Nessa ótica devemos considerar o espaço rural como espaço
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heterogêneo, com riqueza em diversidade econômica, que incluem as atividades
agrícolas e não agrícolas, ressaltando a presença de fecundos movimentos sociais
e a multiculturalidade as demandas por educação básica (BRASIL, 2002).
Estudos realizados para o Observatório de Equidade19 no ano de 2009
indicou que no ensino da zona rural para cada duas vagas nos anos iniciais do
fundamental existem apenas uma nos anos finais, e a cada seis vagas nos anos
finais, há apenas uma no ensino médio. Na zona urbana a relação das matrículas
é de quatro vagas nas séries iniciais, três nas finais e duas no ensino médio.
Ficando evidente que, a dificuldade dos jovens do campo em dar prosseguimento
aos estudos é bastante complicada, uma vez que, na zona urbana entre os 25
e 34 anos de idade, 52,5% possui ensino médio ou superior. Enquanto que
na zona rural, esse percentual é de apenas 17%. Fator este, que vem reforçar
uma possível fragilidade quanto às políticas voltadas à melhoria na qualidade
do ensino nas escolas do campo. O que por vez, gera uma grande desigualdade
visto que, “historicamente o campo sempre foi deixado de lado, chegamos a um
ponto em que as políticas para a zona rural foi fechar as escolas e eventualmente
transportar as crianças” (PINTO, 2011).
Esta crítica feita pelo professor Pinto de Rezende se faz relevante, ao
relacionarmos com os dados fornecidos pelo Censo escolar, o qual versa que
entre os anos de 2000 e 2009 mais de 35 mil instituições de ensino da área do
campo tiveram suas portas fechadas. Onde dentre estas, 31,2 mil eram municipais.
(SILVA, A et al 2014).
O que vem fortalecer o descredito existente e atribuído às escolas do
campo com relação à possibilidade de garantirem o direito de aprender de
crianças, jovens e adultos do campo, implicando ainda, no reforçamento da ideia
19 Órgão vinculado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (2004).
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que as famílias têm que sair do campo para solução de seus problemas, como
poder receber e ofertar aos seus filhos uma boa educação.
Tendo por base tudo que aqui foi exposto, nos faz refletir sobre o que,
e de que forma podemos colaborar para que haja uma mudança, no sentido do
aprimoramento na qualidade dos serviços educacionais oferecidos nas escolas
situadas no meio rural.
Acreditamos que a princípio devemos conceber o “campo” como
distinto e não inferior ao urbano, em que fazer parte do convívio social desta
localidade, é fazer parte de um mundo rico em populações, tradições, produção
e inovação atreladas ás diversidades políticas, pedagógicas, econômicas, entre
outras heterogeneidades típicas do contexto campesino.
Podemos ainda, entendê-lo a partir de uma visão psicossocial, pela qual
não devemos considerar apenas os critérios agrários ou da densidade populacional
de determinada localidade. O que implica superarmos a visão “antagônica”
existente entre a cidade e o campo como pretensa superioridade do urbano
sobre o rural. (SILVA, N., 2013).
Nesta perspectiva buscamos considerar e respeitar a existência de tempos
e modos distintos de ser, viver e produzir, admitindo os diferentes modelos
tanto da educação quanto da escola. De modo que optamos por conceber como
exemplo, ações do Movimento dos trabalhadores Rurais (MST) na vida de uma
coletividade rural, como a de um acampamento, que implica num contexto
marcado por uma pedagogia deste movimento: da qual se concebe o Sem
Terra como identidade própria que ultrapassa o fato de serem “trabalhadores
rurais, meeiros, ou posseiros, que não têm terra”, implicando em “nome de
trabalhadores organizados lutando pela Reforma Agrária e para transformar a
sociedade” (MST, 2002, p.33 apud SILVA 2013, p. 24).
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Com isto buscamos embasar nossas ações extensivas em
resultados de estudos correlacionados a reflexões que subsidiem
a educação ofertada nas escolas situadas no rural, como será que
os profissionais de educação conhecem as reais “necessidades” e
“interesses” dos seus alunos? [...] Em que a extensão universitária,
em particular através da formação dos profissionais de educação,
tem contribuído para que esta ocorra uma educação do campo?
(SILVA, N. 2013, p.25)

Destarte, na primeira fase de nosso trabalho buscamos evitar defender
ações pedagógicas que oportunizassem o fortalecimento de uma educação
embasada em (re) produzir “desigualdades”. Lutando contra o aumento da
discriminação entre os residentes do campo e da cidade. Com o intuito de melhor
fundamentarmos nosso trabalho nos embasamos em estudos já desenvolvidos,
como os do SECAD, nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das
Escolas do Campo e da Lei Nº 9394/96 LDB. (apud SILVA et al 2012).
Para planejarmos nossas atividades extensivas junto aos alunos e professores
de escolas situadas no Campo também optamos por analisar dados obtidos
previamente – de agosto de 2011 a julho de 2013 - numa pesquisa de cunho
qualitativa intitulada “Estudando como programas e projetos podem colaborar
ou não com os serviços educacionais ofertados nas escolas do campo do brejo
paraibano”, realizada por integrantes do NEMDR. Tal estudo teórico permitiu
entender algumas das especificidades ligadas a implementação de programas
e/ou projetos, em particular naqueles municípios com os quais mantemos
parceria: Bananeiras, Solânea, Borborema, Pilões, Serraria, Alagoa de dentro,
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Alagoa Grande, Alagoa Nova e Areia. Buscamos sempre nortear nossas ações
em legislações como, em particular, a:
LDB (1996), focamos em especial, o artigo de nº 28, que
enfatiza os sistemas de ensino, Em que promovem as adaptações
necessárias, para adequarem-se às peculiaridades da vida rural
de cada região. Para tanto, é preciso que em cada escola haja
adequações aos conteúdos curriculares e da metodologia adotada
em sala. Também é necessário que a instituição escolar tenha
uma organização, incluindo a definição do calendário escolar,
que atenda as necessidades do público ao qual se destina. Para
isso, devem-se considerar fatores típicos do contexto rural do
qual são parte, o que os liga a fatores como tipos de trabalhos
desenvolvidos, sejam de natureza agrícola ou não, às condições
climáticas e às fases do ciclo agrícola. Também abordamos isto
através da resolução que instituiu as Diretrizes Operacionais
para a Educação Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, 2002
apud SILVA et al 2013: p. 42-43)

A partir do exposto buscamos conhecer um pouco mais a realidade do
Campo, estudando alguns dos fatores ligados à qualidade do ensino nas escolas
antes, durante e após a execução dos programas e/ou projetos e analisando como
estes norteavam as práticas pedagógicas adotadas pelos docentes das escolas
campesinas.
DA PESQUISA Á AÇÃO EM ESCOLAS NO/DO CAMPO EM
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BORBOREMA-PB
Tomando como ponto de partida o estudo teórico de publicações, como aquelas ligadas à pesquisa, mencionadas anteriormente, de integrantes
do NEMDR - percebemos a importância de vários programas e projetos para
muitas das escolas que atuamos junto a estes municípios. Como exemplo, o
PDDE - Campo, com a aplicação de recursos advindos que é evidente em
algumas destas escolas, ao estudarmos que
conforme professora da Escola Edith Rodrigues, localizada em Poço
Escuro, Borborema-PB, onde em 2001 este recurso possibilitou mudanças
na estrutura física da instituição – como construção de muro, colocação de
grades, reforma da secretaria... Os recursos do PDDE – Campo também foi
ressaltado por gestoras e professoras das Escolas Aurélio Caldas Brandão,
do Sítio Carnaval, no Município de Alagoa Grande. Mencionou a compra
de uma “bomba” para retirada de água do poço, forro para a cozinha –
solução de problemas como cupins e/ou morcegos. (FERREIRA et al,
2012: p.06-07).

Ilustração 01 – Fachada da Escola Sólon de Lucena na fase de conclusão da reforma, situada no município
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de Borborema – PB. Fonte: Arquivo do NEMDR (2014).

Em relação ao PNLDE (Plano Nacional do Livro Didático), demos
ênfase a estudo teórico de publicações prévias do NEMDR ligadas a livros
como os do Programa Escola Ativa vigente em algumas escolas no ano de 2011.
Ressaltamos a conclusão da equipe responsável, na época da pesquisa, em 2012.
Segundo a qual o material didático da Escola Ativa “viabilizava o trabalho dos
educadores e educadoras destas escolas, no sentido de repassar os conteúdos de
forma satisfatória ao entendimento dos alunos [...] necessitando na época apenas
de uma capacitação específica para poder lidar com tais materiais” (SILVA et
al 2012: p. 10).
Também, realizamos um estudo teórico de publicações advindas de
pesquisa coordenadas por integrantes do NEMDR para conhecer a “Coleção
Girassol: Saberes e fazeres do Campo”, adotada entre 2011 e 2012 por algumas
escolas situadas no campo do Brejo Paraibano. Naquele momento o objetivo da
equipe do NEMDR foi o de avaliar e refletir acerca dos conteúdos e atividades,
e como os mesmos poderiam subsidiar a melhoria na qualidade do ensino
aprendizagem naquelas instituições.
Como fora salientado inicialmente, naquela época, o intuito da equipe
do NEMDR era obter subsídios teóricos para as atividades pedagógicas ligadas à
extensão, calcadas na educação do campo e voltadas para fortalecer o processo de
(re) construção da identidade do homem do campo. Assim, perceber propostas
educativas contidas nos livros analisados pode servir de ponto de partida para
o traçado de intervenções voltadas para entrelaçarmos o material didático e a
realidade dos educandos/educadores do campo, abrangendo o social, político,
econômico e outras características que lhes são peculiares.
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De modo que, após os estudos teóricos citados até o momento, envolvendo
os voluntários e bolsistas do projeto “Núcleo de Extensão NEMDR: formação de
profissionais da educação no/do Campo da Região do Brejo Paraibano” (UFPB/
Edital PROBEX 2014), foram realizadas atividades coordenadas por Ana Caline
Alexandre da Silva, bolsista do PROEXT\2014, orientadas, previamente, pela
prof.ª Nilvania dos Santos Silva, coordenadora do NEMDR e desse projeto.
Assim, na qualidade de participantes da equipe elaboramos uma ação
para realizar com as crianças das escolas do campo do município de Borborema.
A qual teve inicio na manhã do dia 21 de agosto de 2014, onde, uma equipe
composta pelos discentes: Ana Caline Alexandre da Silva, Fabiana Silva da
Costa, Lígia Lana Cardoso Santiago e Jackson Domingos se dirigiu a Escola
Sólon de Lucena, situada na zona rural de Borborema, PB.
Faz-se relevante mencionar que o trajeto percorrido até a chegada da
escola, não é fácil, dado ao que temos que enfrentar estrada de barro, com
buracos, e muita poeira, na época das chuvas fica ainda mais difícil, à medida
que se enfrenta um trajeto escorregadio, em consequência da lama. Para sorte
de nossa equipe, este dia estava ensolarado e a prefeitura havia mandado passar a
máquina para melhorar o acesso de todos que precisam vir do campo para cidade
e vice-versa. Ao chegar à escola, Ana Caline como integrante mais antiga da
equipe do NEMDR, desde 2011. Fomos todos bem recebidos pelos atores sociais
da escola, e após apresentações, a equipe se dividiu para realizar as atividades.
Na primeira sala, a atividade ocorreu por conta de Ana Caline Alexandre
da Silva e Ligia Lana Cardoso Santiago. Salientamos que a sala era ampla, bem
organizada, com cantinho da leitura, de exposição dos trabalhos produzidos
pelas crianças, armários para o material didático, etc. A mesma, era composta
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por 13 alunos (turma multisseriada), em que, 05 alunos eram do 5º ano; 03 do
4º; 03 do 3º e 02 do 2º ano, com uma faixa etária entre 07 a 14 anos de idade.
Iniciamos a atividade com eles, partindo de um breve diálogo, em que
nos apresentamos informando os nossos nomes, onde morávamos e que não
conhecíamos aquela região. Então pedimos a todos que se apresentassem para,
em seguida, fazer a atividade que propomos: demonstrar em forma de desenhos,
como era o trajeto deles de casa para á escola? O que vinham pelo caminho?
Eles se apresentaram, e concordaram em fazer o desenho, assim, a
professora os dividiu por grupo em relação às séries, como sempre faz com suas
atividades. Seguida da distribuição dos materiais (folhas A 3, coleção de lápis de
pintar, de hidra cor e giz de cera). Ao ver tanto material acessível eles pareciam
não acreditar, ficaram muito empolgados e logo começaram a produção.
Á medida que as atividades foram orientadas e se desenvolvia a
coordenadora desta atividade, realizou uma entrevista com a professora regente
da turma, sobre o material didático utilizado por ela, e como resposta a professora
relatou: “são livros da Coleção: “A Escola é nossa”, o mesmo utilizado na zona
urbana”. Quando indagada do por quê? A mesma respondeu: “melhor para
trabalhar os conteúdos de português e matemática”.
Quanto aos trabalhos, resultou a confecção de lindos cartazes! Com
uma riqueza de detalhes, aos quais pudemos analisar. Segue, como exemplo,
da atividade as Ilustrações expostas no decorrer deste ensaio.
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Ilustração 02 - Produção de cartaz durante execução de atividade extensionista dos alunos do 4º
e 5º ano da Escola Sólon de Lucena do município de Borborema – PB. Fonte: Arquivo do NEMDR
(2014).

Segundo Vygotsky (1989, p.148 apud HERMIDA, 2007, p.285) “As
experiências e as trocas afetivas são fonte de desenvolvimento. É através das
experiências social mediada pelo outro, nas diversas situações de convívio
social da qual participa, que a criança aprende parte significativa das ações e
conhecimentos necessários para sua inserção no mundo”.
Durante a atividade eram frequentes as perguntas do tipo: posso desenhar
o local onde moro? “É que eu moro numa fazenda e é muito bonito lá sabe?
Eu também posso desenhar meu pai laçando um boi?”. Reafirmamos que eles
podiam desenhar o que quisessem, contanto que nos mostrasse como era a vida
de cada um naquela localidade. A harmonia e interação entre eles no momento
da atividade foi algo também que nos marcou muito, o respeito uns com os
outros, no momento da nossa fala, todos muito atenciosos. (SILVA et al 2014).
Após observar e registrar (filmando e grafando) esta atividade, passamos
a analisar os desenhos, atentando para à riqueza de detalhes nos foi possível
conhecer a riqueza de leituras que estas crianças têm do “caminho de casa até
a escola”, bem como, do mundo singular do qual fazem parte, “o campo”.
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Pode-se ainda, possibilitar o fluir das emoções, do raciocínio lógico e o aguçar
do senso crítico e cognitivo.
À medida que esta atividade era realizada, outra acontecia na sala ao lado,
subsidiada pelos discentes Fabiana S. da Cosa e Jackson D. da Silva. Esta por
vez, também uma multisseriada com 13 alunos dos anos iniciais, Pré - I; II e 1º
ano, com idades entre 03 á 06 anos. Neste momento, também buscamos saber
da professora quais as dificuldades enfrentadas por ela em sala de aula, a mesma
nos respondeu: “trabalhar a leitura e a escrita”, preciso que vocês me ajudem em
atividades voltadas a realidade deles, que tragam objetos, brinquedos, imagens,
que ajudem eles a entender melhor o que quero ensinar para eles, entende? “E
como vocês podem ver nesta atividade, a grande quantidade de material ajuda
muito, eu até penso em fazer umas atividades assim, mas, eles ficam o tempo
todo disputando o material que não é suficiente”.

Ilustração 03 – Atividades sendo realizadas com os alunos da turma de pré - I, II e 1º ano. Escola Sólon de
Lucena em Borborema – PB. Durante atividade do projeto de extensão. Fonte: Arquivo do NEMDR (2014).

No turno da tarde retornamos à Borborema com outra equipe,
composta por: Ana Caline A. da Silva, Maria do Livramento Bezerra da Silva
e Wendson Avelino dos Santos, na escola Edith Rodrigues Leite, no Sítio
Poço Escuro. Ao chegarmos à instituição, os procedimentos foram os mesmos
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já mencionados anteriormente. Neste primeiro momento, trabalhamos com
uma sala multisseriada de Pré- escolar I, II e 1º ano. A turma era composta por
11 alunos, (entre eles uma com especialidade auditiva), que se divide por: 07
alunos do 1º ano; 02 do pré I e 02 do pré II, com idades entre 04 a 06 anos, a
maioria filhos de lavradores, e chegam até a escola a pé, de moto, bicicleta e/ou
ônibus escolar). Os resultados desta atividade poderão ser analisados a seguir

Ilustração 04 – Ilustração produzida por alunos (à esquerda) e (à direita) Ana Caline orientando as crianças
do 3º ano da escola Edith Rodrigues Leite do município de Borborema – PB. E ao lado, um dos cartazes
produzido por eles\elas. Fonte: Arquivo do NEMDR (2014).

Em seguida, nos dirigimos para a sala da professora Fátima, que atua nesta
escola há 20 anos, atualmente está cursando a pós-graduação, os livros didáticos
que utiliza, é da Coleção Girassol. Por vez, a turma também era multisseriada
de 2º e 3º ano, com total de 10 alunos. 04 alunos do 2º e 06 do 3º ano, também,
filhos de lavradores. Quanto às dificuldades ele relatou, o mesmo que as outras,
e acrescentou “gostaria que vocês da Universidade nos proporcionasse uma visita
até a universidade, para as crianças terem uma oportunidade de conhecer algo
diferente do cotidiano deles, para verem os animais visitar a brinquedoteca, que
sabemos que é muito boa tanto a nós da escola Edith quanto os professores e
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alunos da escola Sólon de Lucena”. Alegando que ambas trabalham em parceria
para se ajudarem.
Quanto ao passeio, naquele momento ficamos acordados de conversar
com nossa orientadora (Nilvania dos S. Silva), e dar uma resposta para elas. Ao
retornar destas atividades, Ana Caline repassou as informações do ocorrido para
a Prof.ª já citada, e ficou certo de promovermos este passeio. Para tanto, a Prof.ª
Nilvania entrou em contato com a professora Jalmira Linhares responsável pelas
atividades desenvolvidas na brinquedoteca (O grãozinho) para marcar o dia da
visita das escolas de Borborema, por vez, a prof.ª Jalmira entrou em contato com
a Secretaria de educação do respectivo município, para acertarem as medidas
cabíveis para vinda das crianças e professores.
Neste sentido, o passeio das crianças ficou acertado para os dias 22 e 23 de
outubro do ano de 2014, as atividades ocorreram no turno da manhã e da tarde,
no entanto não vieram todas as crianças, umas por motivo de doença, outras por
terem permissão dos pais, o que de nossa parte e das professoras, foi motivo de
lamento, pois as crianças que vieram se divertiram muito, desde o trajeto feito
até a chegada à Universidade, quanto às atividades que foram oportunizadas a
elas, como a exemplo: A visita nos setores de criação dos porcos e dos coelhos.
Como mostra a ilustração:
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Ilustração 05 – Alunos e professora da escola Edith Rodrigues Leite e Solom de Lucena do município de
Borborema – PB. Em visita ao criadouro de coelhos na UFPB\CCSA, Bananeiras, PB. Fonte: Arquivo do
NEMDR (2014).

Este momento foi muito marcante para todos nós que acompanhamos
as crianças, pois o entusiasmo delas em ver aqueles bichinhos de perto, poder
tocar, dar comida na boca deles, foi muito emocionante, e elas faziam muitas
perguntas, sobre como eles faziam para ser tão fofinhos, se tomavam banho, se
podia levar para casa, foi uma festa. Passado este momento eles também, foram
até o local de criação de porcos, e ficaram surpresos com o tamanho dos porcos
reprodutores, e disso eles entendiam muito bem, neste caso específico, nós é que
recebemos as informações, lamentamos por não ter imagens que comprovem o
que estamos relatando, pois neste momento, a máquina havia descarregado, o
passeio foi longo e demorado, e o fato que nos chamou muito a atenção, se deu
pelo cuidado demonstrado dos maiores para com os menores, pegando sempre
na mão, mandando ter cuidado para não correrem, ter cuidado com os carros,
que circulavam dentro do campus.
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Passado este momento, retornamos ao pátio do Grãozinho para lanchar
juntamente com as crianças, o lanche foi proporcionado, através da parceria entre
a coordenadora do NEMDR e a coordenadora do Grãozinho, onde pode-se
ofertar uma variedade de guloseimas, desde uma variedade de frutas à bolos,
biscoitos, refrigerante, sucos, biscoitos etc., neste momento, algumas crianças
também aproveitaram para registrar o momento, bem como o local por meio
de Ilustrações.

Ilustração 06 – Aluno e professora da escola Edith Rodrigues Leite e Solom de Lucena do município de
Borborema – PB. No pátio do Grãozinho na UFPB\CCSA – Bananeiras-PB, no momento do lanche. Fonte:
Arquivo do NEMDR (2014).

Após o lanche, nos dirigimos com as crianças e professores para o prédio
do grãozinho, onde elas tiveram a oportunidade de conhecer todos os espaços
preparados com muito carinho para todas as crianças que vão até lá conhecer
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suas dependências, como a sala que retrata um mini supermercado, o outro,
um salão, onde as meninas puderam se maquiar, usar bijuterias, perucas, etc.
Por fim, todos foram conduzidos até a sala principal da brinquedoteca para uma
contação de história lúdica, acompanhada por uma linda e suave melodia de
violão, neste momento tanto as crianças quanto as professoras acompanhantes,
ficaram maravilhadas, em seguida, as crianças recebam folhas de papel e lápis
para retratarem o que viram durante a visita na universidade, o que elas mais
gostaram, e novamente deram um show com seus desenhos.

Ilustração 07– Alunos e professora da escola Edith Rodrigues Leite e Solom de Lucena do município de
Borborema – PB. Nos momentos finais da visita á brinquedoteca do Grãozinho na UFPB\CCSA, BananeirasPB, no momento do lanche. Fonte: Arquivo do NEMDR (2014).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A partir de nossas ações via – NEMDR, nas quais buscamos utilizar
o exercício da reflexão e ação que permeia todas as atividades, reforçamos a
relevância do exposto na legislação para a formação de professores, que em parte
parecem sinalizar na direção de uma proposta de formação reflexiva, em que
os professores podem rever as formas e sentidos de suas ações em sala de aula.
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Para tanto, é preciso oferecer subsídios para realizá-las e obter um bom
êxito. 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. Favorecer 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.
De modo que, as práticas educativas destinadas a essas crianças sejam
realizadas por profissionais da educação especificados, que entendam e atendam as
reais necessidades do aluno, não apenas no aspecto técnico, mas principalmente no
aspecto emocional. Especialmente nas séries iniciais, quando as crianças precisam
de todo o apoio, para que se sintam seguras e autoconfiantes. Caso contrário,
toda a expectativa e o desejo do aluno em aprender ficarão comprometidos.
Embora, muito já tenha sido alcançado, através das lutas dos movimentos
sociais salientamos que ainda são muitas as lacunas que permeiam a melhoria
na qualidade da educação ofertada ao indivíduo do campo brasileiro, rumo a
uma educação do campo,
Enquanto integrantes de um núcleo de extensão, o NEMDR, ainda
temos muito a fazer para contribuir com/rumo a “educação do campo” – voltada
para a formação de sujeitos críticos, autônomos e atuantes no processo de (re)
construção de uma sociedade sustentável, da qual é parte. Para tanto, este ensaio
foi essencial para entendemos no e como ações extensionistas podem colaborar
de forma positiva para rompermos, com uma visão de que o campo é um lugar de
atraso, e não necessita de investimentos para melhoria e expansão da educação.
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De modo que, necessitamos desenvolver e aplicar mais ações colaborativas ainda
mais pertinentes, no sentido de promover a equidade social dos indivíduos do
campo e da cidade.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA
E DA EXTENSÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DE UMA
PEDAGOGA
Ana Caline Alexandre da Silva20
Orientadora: Nilvania dos Santos Silva21

RESUMO
Este trabalho se configura em uma autobiografia da aprendizagem
adquirida durante um Curso de Formação Inicial para docência, neste
caso, o de Licenciatura em Pedagogia, no Campus III da Universidade
Federal da Paraíba – Bananeiras, PB. O mesmo apresenta reflexões
de uma discente quanto sua participação tanto na área da pesquisa,
quanto da extensão em ações desenvolvidas pela equipe do Núcleo de
Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural (NEMDR),
entre o período de 2011 a 2014. Para tanto, aborda (I) se/como ações
desta natureza tiveram relevância na formação inicial da estudante
enquanto futura docente e (II) aponta indícios que demonstrem se/
como contribuem para a ampliação do conhecimento dela acerca da
20 Graduanda em Pedagogia, UFPB/ CCHSA. Bolsista do programa “Núcleo de Extensão Multidisciplinar
para o Desenvolvimento Rural: Contribuições para a (re) construção das Propostas Pedagógicasdas
escolas no\do Campo situado no Brejo Paraibano” (PROEXT\2014). calinealexandre@hotmail.
com
21 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 e projeto citado nas notas de rodapé. nilufpb@gmail.com
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Educação do Campo. Vale salientar que se trata de um memorial em
que por meio da pesquisa e a técnica utilizada para a coleta de dados,
tivemos a oportunidade de atuar e/para conhecer as especificidades
e desafios contidos no âmbito da educação do campo. A partir de
entrevistas semiestruturadas realizadas durante as investigações com os
profissionais de educação dos municípios parceiros da Microrregião do
Brejo Paraibano, surgiram oportunidades que nos deram a chance de
construir conhecimentos ligados à Educação do campo, inclusive acerca
das singularidades de atores sociais, que compõem esta localidade.
Percebe-se então a importância das universidades, que através dos
projetos de pesquisa e extensão, contribuem de forma significativa
na formação de profissionais para que estes, junto às escolas, possam
abordar ações nas quais sejam centradas em temas relevantes como:
formação inicial e continua de professores\as, a inclusão social, currículo
escolar, conhecendo e formulando o PPP da escola, práticas pedagógicas
em sala de aula, avaliação de programas e projetos implantados nas
escolas, entre outros, que objetivam garantir a melhoria na qualidade
dos serviços educacionais ofertados nestas escolas.

Palavras chave: Formação inicial. Pesquisa, Extensão.
INTRODUÇÃO
Este ensaio parte de reflexões a respeito das aprendizagens associadas
ao processo de formação de uma discente – autora do trabalho – do curso de
graduação em licenciatura plena de Pedagogia, do Centro de Ciências Humanas
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e Agrarias (UFPB\CCHSA), enfatizando a relevância deste aprendizado para a
formação prática pedagógica, levando em maior consideração as ações relevantes
para a sua futura docência. A mola propulsora para esta reflexão advém de um
conjunto de vivências experienciadas tanto no âmbito da pesquisa, quanto da
extensão, desenvolvidas Via - NEMDR. Dada uma avaliação pessoal, é possível
caracterizar as experiências como únicas e desafiadoras, principalmente ao
considerarmos o pouco conhecimento detido acerca da educação do campo,
bem como no que se refere a trabalhos acadêmicos por parte de Ana Caline
Alexandre da Silva ao ingressar no curso de pedagogia no ano de 2011.
Nesse sentido, iremos discorrer a respeito de algumas ações dentro do
campo da pesquisa acadêmica e também advindas da prática extensiva no âmbito
da educação do campo, ações essas que são essenciais à formação docente, tanto
para a autora deste ensaio, como também para aqueles que contribuíram de
forma direta ou indireta na realização e efetivação da docência, instigando-a
na busca da produção\execução de novos ideais e conhecimentos. Para tanto, é
preciso frisar que a valorização da prática profissional é vista como o momento de
construção de conhecimento através da reflexão, da análise e da problematização
feita pelo profissional em ação.
A UNIVERSIDADE E SEUS PRIMCÍPIOS BÁSICOS PARA A
FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE
Pensar a universidade a partir de seus princípios básicos de formação
profissional e como geradora de novos conhecimentos e ainda disseminadora dos
mesmos é um processo complexo face à natureza e diversidades dos trabalhos
acadêmicos. De acordo com Krug (1999), o que se constata na maioria das
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universidades é que ainda se instauram modelos de apenas ensinar e prestar
serviços para a comunidade, sem uma reflexão teórica. Segundo esta autora,
devemos observar e refletir para que possamos agir de modo que essa formação
se configure embasada em aprendizado, promovendo a produção e ampliação
do conhecimento científico no campo acadêmico.
Baseada na formação inicial através da universidade, a sociedade como
todo deu um passo significativo para se alcançar esta formação supracitada,
visto que pode hoje nos proporcionar algo que, na maioria das vezes, sequer
imaginávamos quando chegamos à instituição, como ricas vivências de pesquisa
e/ou extensão. Pode-se considerar que muitos não tenham essas experiências,
por talvez passarem pelas atividades de ensino, sem usufruir de outras opções
ou mesmo por não se darem conta do quão importante é o saber, ou quem sabe
ainda não despertaram dentro de si a paixão pelo estudo, levando a graduação
como mero passar de tempo, algo sem importância, não considerando todo
conhecimento que lhes é ofertado, os quais são de suma importância para o
fortalecimento do processo de formação, não só profissional como também
pessoal.
Tardif (2002) entende que a superação da racionalidade técnica só será
possível quando a formação inicial, a qual visa habilitar alunos a sua prática
profissional de professor, também possibilitar saberes práticos reflexivos. No
entanto, ressalta ainda que esta reflexão não pode dar-se de forma espontânea
ou pragmática, mas que deve ser orientada por um embasamento científico e
crítico.
O processo de formação inicial deve preocupar-se em formar o profissional
na sua totalidade, não cuidar apenas em transmitir conteúdos e/ou como portarse profissionalmente, mas conduzi-lo a descobrir dentro de si mesmo o poder da
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prática reflexiva, para que possa, desta forma, atuar e avaliar sua ação para então
reformulá-la quantas vezes se fizerem necessárias para o melhor desempenho
da prática no campo de trabalho, neste caso, a sala de aula.
Para Severino (2007, p. 37), no ensino superior, os bons resultados
dentro do processo de ensino aprendizagem vão depender e muito do empenho
pessoal de cada aluno, no que cerne o cumprimento das atividades acadêmicas,
aproveitando bem os subsídios trazidos, seja pela intervenção dos professores, ou
pela disponibilidade de recursos pedagógicos fornecidos pela própria instituição.
Destarte, na perspectiva de fazer o aluno refletir, analisar, compreender e
abstrair da experiência empírica as transformações sociais e espaciais, é que se
torna essencial a participação do mesmo nas ações de pesquisa, sendo este um
instrumento importante dentro do processo de construção do conhecimento.
Com isto, o educando poderá obter a consolidação da compreensão teórica.
Nesse sentido, a busca da construção do conhecimento, baseada no
pensamento crítico, exige instrumentos necessários para criar no discente a
intencionalidade do pensar e do agir:
[...] a pesquisa na formação de professores vem como uma
possibilidade de rompimento com um ensino repetitivo,
tradicionalmente e meramente repassador de conhecimento.
Como em “cadeia”, é possível entender que a formação do
professor pela pesquisa pode indicar que a sua ação docente
também, por aí se encaminhará. O professor pesquisador da sua
própria prática deve formar alunos pesquisadores (VENTORIM,
2001, p. 99).

121

Diante do exposto, fica evidenciado a extrema importância da pesquisa
na formação de todo discente, especialmente daqueles que atuam na área da
educação. Embora muitos vejam as ações da pesquisa apenas como elaboração de
projeto, nós afirmamos que este conceito vai muito além. Por isso, em primeiro
lugar, o aluno ingressante na Universidade deve receber orientação e buscar
conceber a consciência da importância e do significado do processo de pesquisa
no âmbito acadêmico, seguido de um suporte, para que o próprio se insira numa
prática de pesquisa logo no primeiro ano de ingresso na Universidade. Deste
modo, podemos pensar que uma vez inserido no campo da investigação científica,
o aluno não se contente apenas em ser um mero receptor de conhecimentos,
de forma que passe também a buscar e questionar este conhecimento.
Se assim não o fosse, “a iniciação” não teria bom êxito, ao contrário, viria
reforçar o pensamento de passividade muitas vezes vigente nos graus de ensino
anteriores à Universidade, e até mesmo em muitas Instituições de ensino superior,
nas quais predominam a mera transmissão de informações, numa perspectiva
“bancária”. É papel da Universidade promover a autonomia do pensamento e
da reflexão crítica, visto que não se pode admitir que a prática docente reforce
a passividade, ao invés de despertar a espontaneidade e a criatividade do aluno.
Sendo a “iniciação” considerada um começo, cabe às instituições acadêmicas
instigar o/a discente a um caminhar empreendedor, ou seja, conduzir seus
educandos, desde seu ingresso, a trilhar caminhos dentro dos projetos de pesquisa,
objetivando a ascensão desses alunos no que cerne o conhecimento empírico
associado ao teórico.
Até então, buscamos apontar nosso posicionamento – via vários estudos
teóricos – concebendo a pesquisa científica como uma forma de produzir
conhecimentos, estabelecendo respostas a dados problemas, apresentando-se
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muitas vezes como um processo complexo, o que exige habilidades específicas,
desenvolvimento e organização dos trabalhos acadêmicos. Nessa ótica, foi
essencial nossa participação em alguns projetos de pesquisa, inicialmente
como voluntária e posteriormente como bolsista em projetos desenvolvidos
pela Universidade Federal da Paraíba, os quais integram professores, alunos
e comunidade na mútua troca de saberes e experiências, que se fundam para
ampliação e divulgação do conhecimento adquirido.
Ressaltamos daí a importância das oportunidades de pesquisa ligadas à
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPG), da Universidade Federal
da Paraíba (UFPB), através da Coordenação Geral de Programas Acadêmicos
e de Iniciação Científica (CGPAIC), em conformidade com a Resolução
Normativa Nº 017/2006 do CNPq, e a Resolução Nº 17/2007 do Consepe/
UFPB e com as decisões do Comitê Institucional. Através destes, são elaborados
e divulgados o calendário de abertura das inscrições para o processo seletivo de
projetos de pesquisa do Programa Institucional de Iniciação Científica - PIBIC/
CNPq/UFPB, PIBIC-AF/CNPq e PIVIC/UFPB - a serem desenvolvidos nas
instituições durante um determinado período.
Das Disposições Gerais, O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida
nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de
Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação integrados na pesquisa
científica. A cota de bolsas de (IC) é concedida diretamente às instituições,
a qual tem doze meses de duração se implementada a partir do primeiro mês
de vigência do processo institucional com início em 1º de agosto. Cabendo as
instituições realizarem a seleção dos projetos dos pesquisadores orientadores
interessados em participar do Programa. Os estudantes tornam-se bolsistas a
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partir da indicação dos orientadores (as) pesquisadores (a)s produtivos (as) e
qualificados (as). (PIVIC\CNPq\UFPB, 2014).
Já no PIVIC os (a) alunos (as) participam como voluntários (as), portanto,
não há pagamento de bolsa, mas os seus direitos e deveres são iguais aos/às dos
(as) alunos (as) bolsistas, incluindo o financiamento para participação em eventos
científicos nacionais, a depender da disponibilidade orçamentária e financeira
da UFPB. Dessa forma é possível observar o órgão agindo na articulação do
conhecimento popular com o conhecimento acadêmico, podendo resultar
na transformação social e profissional de todos os envolvidos (PIVIC\CNPq\
UFPB, 2014).
Nesse sentido, abordaremos algumas atividades de pesquisa em que
a autora deste ensaio teve a oportunidade de participar as quais, segundo
posicionamentos pessoais da mesma, foram únicos e desafiadores, mas de grande
relevância para sua formação docente. Assim, há relevância da pesquisa na
formação do profissional ao contribuir na ampliação do conhecimento sobre
variados temas como: dos componentes curriculares, conteúdos específicos,
habilidade de autorreflexão e aprimoramento do seu desenvolvimento, tanto
no aspecto profissional quanto pessoal.
No ano de 2011, como aluna recém-chegada no curso de licenciatura
em pedagogia, no Campus III da UFPB\CCHSA, situado em Bananeiras - PB,
a discente Ana Caline Alexandre da Silva, se dispôs como voluntária em um
dos projetos da professora Nilvania dos Santos Silva, intitulado “Estudando
como Programas e Projetos Contribuem ou não na Melhoria da Qualidade dos
Serviços Educacionais das Escolas no\do Campo do Brejo Paraibano” (Edital
PIVIC\UFPB, 2011\2012), o qual tinha como objetivo, além de cumprir com
a carga horária de atividades complementares flexíveis, tirar proveito do que a
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instituição tinha para lhe oferecer com relação a uma compreensão das atividades
acadêmica para além da sala de aula, em específico, inteirar-se da prática docente
em escolas no\do campo.
A partir desse momento, foi necessário realizar estudos do ponto de vista
teórico para conhecer temas abordados na pesquisa, em particular, resultados
de pesquisas já realizadas. Como exemplo, podemos citar que estudamos as
diretrizes Operacionais para a Educação do Campo, a qual nos demonstrou a
educação do campo “conceituada” como educação rural na legislação brasileira,
mas que possui um significado além da denominação “a do campo”, haja vista
que abrange os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura,
ultrapassando-os ao conceber os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e
extrativistas, possibilitando a compreensão de que o campo nesse sentido é mais
que um perímetro não urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a
ligação entre os seres humanos e a própria produção das condições da existência
social, junta as realizações da sociedade humana (Brasil, 2002).
No tocante aos serviços educacionais ofertados nas escolas situadas no campo,
estudamos para ter ciência de que há tempos seus profissionais se deparam com muitas
dificuldades, como questões relacionadas á infraestrutura, adequação do curricular e a
formação dos profissionais que atuam nesta área (RICHARDSON & RODRIGUES,
1984; MALASSIS, 1979; BRASIL, 2007 apud SILVA. A et al 2013-p.81). Assim,
retornamos aos estudos para compreender e optar, ou não, por assumir a ótica de conceber
o mundo rural, “o campo”, como algo a mais do que um espaço marcadamente agrário
e inferior ao urbano. Estes estudos implicaram ainda no reconhecimento das lutas por
parte dos movimentos sociais, especificamente o movimento dos trabalhadores rurais
sem - terra (MST), possibilitando entendê-lo como categoria histórica, em que atores
sociais almejavam\almejam o bem estar coletivo, inclusive através de uma educação
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que não venha a ser inferior nem excludente, mas que venha contribuir de forma
positiva aos reais interesses e necessidades dos povos do campo, favorecendo ainda seu
desenvolvimento sustentável do mundo em que faz parte.

A partir destes estudos, ainda em 2011, tivemos 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, tivemos a oportunidade de apresentar dois trabalhos, o primeiro intitulado
“O currículo da educação do campo numa perspectiva filosófica” e o outro
“Programas e projetos; contribuições à melhoria da qualidade dos serviços
educacionais necessários à educação no e\ou do campo?”. O período previsto
a este evento foi marcado pela insegurança de uma discente do 1º ano, sobre
o quanto se estaria preparada para abordar a temática “educação do campo”,
bem como sobre o que seria participar de um seminário, congresso ou algo
desse porte.
Ao chegar o dia da apresentação dos trabalhos, Ana Caline A. da Silva
relatora deste trabalho, ficou muito feliz por ter sido bem sucedida, ouviu,
por parte de muitos dos que estavam presentes na minha apresentação –
graduados, mestrandos e até doutorandos – elogios para com o seu trabalho e
sua determinação, por ser ainda aluna do 1º período de um curso de licenciatura
e já estar em uma apresentação de trabalhos orais, dando ênfase a uma temática
tão séria quanto é a educação do campo. E, ao sair deste evento, já não era mais
aquela aluna insegura e sem experiência com pouco conhecimento acerca de
tudo. Foi algo que contribuiu de forma extremamente positiva em todos os
aspectos, inclusive em seu amadurecimento profissional e pessoal.
Em 2012, com trabalhos ligados à pesquisa citada anteriormente,
continuamos o processo de construção e publicação voltado para divulgação das
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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
foi mais uma oportunidade que tivemos para familiarização com os trabalhos
acadêmicos em eventos de cunho nacional, bem como com a temática educação
do campo, só que desta vez em outro Estado, a Bahia, dado principalmente 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 em um evento coordenado por militantes, vivenciou ali momentos
e experiências únicas, principalmente por ter 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).
Já no ano de 2013, nossas atividades de pesquisa se voltaram para avaliar
alguns recursos adotados nas escolas do campo dos municípios parceiros de nosso
projeto, os quais subsidiavam o desenvolvimento da leitura e da escrita, de modo
que realizamos uma análise do “projeto trilhas”, criado pelo Instituto Natura
em parceria com o Ministério da Educação. Esta ação resultou positivamente
em nossa vida acadêmica, em nosso desenvolvimento intelectual e profissional,
subsidiando na elaboração de mais um trabalho científico, o qual foi apresentado
novamente em Amargosa- BA, além de ter sido também apresentado no I
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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.

Imagem 1: Ana Caline e Geane Alves apresentando o trabalho sobre - Projeto trilhas: instrumento
de ensino da leitura e da escrita nas escolas do campo do Brejo paraibano? Em Amargosa - BA.
Fonte: Em 05/09/2013. Acervo pessoal.

Ainda em 2013, participamos do lançamento do 1º livro dos docentes
e discentes que compõe o NEMDR, contendo 12 artigos que retratam as
experiências e vivências dadas as atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas
via CNPq/UFPB/NEMDR. O livro intitulado “Educação do Campo: Relatos
de experiências” foi publicado pela editora Universitária UFPB, tendo como
organizadores os professores Eduardo Jorge Lopes da Silva, Nilvania dos Santos
Silva, Ana Claudia da Silva Rodrigues e Gabriel de Medeiros Lima e ainda
contamos com a parceria do PROEXT/CNPq/CCHSA/NEMDR. Momento
este em que participamos como autora(s). Para Ana Caline A. da Silva, ser autora
de dois artigos que compõem este livro foi um momento de grande conquista
e satisfação, como pode ser observado na ilustração 2 a seguir:
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Imagem 2: A pesquisadora Ana Caline A. da Silva ao lado de amigos e familiares no lançamento do livro:
“Educação do Campo: Relatos de experiências”, Fonte: Arquivo pessoal, Em 28/11/13

No mesmo ano de 2013, participamos ainda do III Seminário de Práticas
de Educação do Campo (SECAMPO), promovido pelo GEPeeeS\DED\CCAE\
UFPB, em Mamanguape-PB, com apresentação do trabalho “Contribuições
a partir de pesquisa acerca de programas nas escolas do/no campo do Brejo
paraibano”. Esta foi mais uma participação que veio somar á nossa formação,
juntamente com 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), as
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.
Segundo Krug (1999), devemos observar e refletir para que possamos
agir de modo que essa formação se configure embasada no conhecimento,
promovendo a produção e ampliação do conhecimento científico no campo
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acadêmico. Neste contexto, se encontra a extensão universitária, sendo a extensão
uma grande área em que se pode produzir o conhecimento, apresentando uma
diversidade conceitual e prática que interfere expressivamente no “pensar”
e no “fazer” no âmbito da Universidade, se apresentando como um dos três
pilares da Universidade, seguida do ensino e da pesquisa. Em suma, é função da
Universidade transmitir o ensino, produzir pesquisa e aplicar extensão, sendo
estes fatores indissociáveis para a expansão do conhecimento, beneficiando a
comunidade acadêmica e a sociedade de modo geral.
No entanto, faz-se necessário compreender o que é extensão acadêmica.
Qual a sua relevância no processo de formação inicial à docência? Para isso,
abordaremos alguns conceitos que trarão luz a estes questionamentos, em que,
segundo o Plano Nacional de Extensão (1999), a extensão universitária é o
processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e
a sociedade (EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2007), a qual é regida pela
Resolução de Nº 612014 alterando a Resolução nº 09/1993 do CONSEPE, a
qual regulamenta as atividades de Extensão da UFPB e dá outras providências,
(Processo Nº 23074.0584942014-67).
Para Saviani (1986) a extensão significa a articulação da universidade
com a sociedade, de modo que aquilo que ela produz em termos de novos
conhecimentos e o que ela difunde por meio do ensino não fiquem restritos
apenas aos estudantes da universidade. Nesse sentido, a extensão universitária
se conjectura numa ação junto à comunidade, disponibilizando a este público,
difundido como parceiro externo, o conhecimento adquirido através do ensino e
da pesquisa desenvolvidos pela instituição, de modo que os programas de extensão
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universitária revelam a importância de sua existência na relação estabelecida
entre universidade e sociedade.
Desta maneira, as ações de Extensão sob forma de projetos, programas ou
atividades desenvolvidas nos Centros Universitários da UFPB, estão voltados para
o desenvolvimento do país, para a melhoria da qualidade de vida da população
e na busca pela cidadania consciente.
Criado em 2003, o Programa de Extensão Universitária (ProExt),
abrange a extensão universitária com ênfase na inclusão social e é coordenado
nacionalmente pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação
Superior. (PRAC/UFPB/COEP/PROEXT- on line, 2014). Assim, ProExt tem o
objetivo de apoiar as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento
de programas\projetos que contribuam para a implementação de políticas públicas.
Por sua vez, o Probex (Programa de Bolsa de Extensão) é um programa
que se constitui em uma das estratégias da política de extensão da UFPB, que
prioriza a formação acadêmica e cidadã do seu corpo discente através de ações
identificadas com as necessidades e as demandas da sociedade paraibana, no
sentido de promover o desenvolvimento a partir de um trabalho conjunto com
as comunidades e grupos envolvidos. O Probex é mantido com recursos próprios
da Universidade, previstos no seu orçamento, e tem o propósito de contribuir
para a formação acadêmica dos estudantes dos cursos de graduação e das escolas
técnicas (PRAC, UFPB, on line).
Quanto a relevância da extensão ao processo de formação inicial para
a docência, houve outros momentos na formação de Ana Caline Alexandre
da Silva subsidiados pela participação em projetos de Extensão, como, por
exemplo, em 2012, como bolsista de extensão do Projeto “Núcleo de Extensão
Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural: contribuições para a Educação
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do Campo” (Edital PROEXT-2011), no qual ela teve a oportunidade de
conhecer o Ceará junto com membros 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 Pereira
de Lima” - Tamboril-CE. Através dessa viagem, também pode conhecer a
Escola Família Agrícola “Dom Fragoso”, na cidade de Independência (CE),
possibilitando trocas de saberes e experiências, inclusive sobre o regime de
alternância e técnicas de agricultura agroecológica. Uma experiência ótima,
enquanto vivência e aprendizagem cultural ligada à história do sujeito do campo.
Outro momento que marcou profundamente sua atuação dentre as ações
de extensão, foi na qual teve oportunidade de atuar como coordenadora de uma
atividade desenvolvida com discentes de escolas no campo, do município de
Borborema-PB. Após estudos teóricos acerca da educação e documentos que
a regem, seguido de análise dos trabalhos já concluídos e divulgados por ex- e
atuais componentes do NEMDR, sob orientação da Professora Nilvania dos
Santos, elaboramos e desenvolvemos esta ação junto a novos integrantes do núcleo
de extensão, o que foi mais que um desafio a ser encarado, foi um aprendizado
concreto no que cerne á formação do ser “professor” (SILVA, et al, 2014).
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Partindo deste breve relato é possível compreendermos a complexidade
que cerca o campo da pesquisa e da extensão, voltados à educação do campo.
O que nos remete a um grande desafio, que é tirar do papel e tentar por em
prática a ideia do professor crítico, reflexivo e pesquisador. Dado a isto, buscamos
demonstrar a partir das experiências da autora deste relato, assim como a sua
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participação em programas ou projetos no âmbito da pesquisa e\ou extensão
pode colaborar enquanto parte da formação inicial do\a pedagogo\a para uma
melhor construção de saberes teóricos e práticos ao bom exercer da profissão.
Neste sentido, a formação inicial para a docência assume um papel que
transcende um ensino que apenas pretende uma atualização científica, pedagógica
e didática, transformando-se na possibilidade de criar espaços de participação,
reflexão e formação para que seus alunos aprendam e se adaptem a conviver
com as mudanças e incertezas dentro do âmbito educacional, sendo necessário
desenvolver uma formação, em que trabalhar as ações, sejam tão importantes
quanto os conteúdos, para que assim seja significativa e útil.
De acordo com as reflexões da discente Ana Caline A. da Silva a partir
de sua inserção em grupos de pesquisa e extensão, ela teve que enfrentar muitos
desafios, participando de grupos de estudos voltados a compreensão da educação
do campo, a significativa contribuição dos movimentos sociais, em específico
o MST, no que cerne as conquistas no âmbito da educação do campo. Sua
participação em eventos, fossem regionais, nacionais e até de nível internacional,
onde a mesma relata sua evolução tanto pessoal quanto profissional a partir de
suas publicações, a relação com outras pessoas de diferentes lugares, mas que
tinham o mesmo propósito, que era adquirir conhecimento e experiência numa
educação calcada na práxis da educação do campo, além dos laços de amizade
que foram criados, remetem a expectativa que deve-se ter em relação ao estar
na Universidade, não sendo apenas mero coadjuvante, mas participando e sendo
o ator principal desta formação.
A mesma afirma que cada publicação seguida das apresentações, os
seminários que participou como oradora e os momentos de interação com os
professores e alunos nas ações de formação, serviram para que ela superasse a
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timidez de falar em público, ganhando forças e confiança para seguir em frente,
e conseguindo assim conquistar sua participação na publicação de um livro.
Embora não tenha sido fácil, ter que abrir mão dos momentos em família para
se dedicar ao seu sonho\conquistas, a partir das ações nos projetos e atividades
acadêmicas, com certeza terá valido a pena para seu futuro profissional.
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RESUMO
Este trabalho é resultado das ações desenvolvidas no componente
curricular Estágio Supervisionado na Educação Não Formal, vinculado
ao currículo do curso de licenciatura em pedagogia do Campus III –
UFPB, tendo por objetivo implantar uma atuação pedagógica lúdica na
Pediatria do Hospital Distrital de Solânea - HDS, situado no interior
do Estado da Paraíba, levando em consideração o processo de educação
favorável à reabilitação e cura das crianças que utilizam daquele
local para a recuperação de suas enfermidades. Fundamentalmente,
nos embasamos por Andrade (2005); Gohn (2010) e Wolf (2011).
Metodologicamente, nos apegamos à pesquisa descritiva, levando em
22 Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal da ParaíbaUFPBCampus III e bolsista do PROBEX/ 2015. E-mail: ana-viviane1@hotmail.com
23 Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal da Paraíba- UFPB
Campus III e bolsista do PROBEX/ 2015. E-mail: marcia.duartte28@hotmail.com
24 Profª Adjunta da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Centro de Ciências Humanas Sociais
e Agrárias (CCHSA), Departamento de Educação, Bananeiras-PB; Coordenadora do projeto
de extensão PROBEX/2015.
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consideração que esse trabalho é resultado das experiências vivenciadas
nesse Estágio. Como concepção geral, compreendemos a importância
que é lidar com o despertar da humanização dentro das pessoas que
trabalham naquele recinto, como também as que necessitam dos
benefícios dos profissionais do local. Dentre as atividades desenvolvidas,
podemos analisar e entender que o lúdico é algo de grande valia na
construção de um processo em que o foco são crianças precisadas de
atenção, ao que se remete a sua própria recuperação e consequentemente
a sua cura dentro da Pediatria do Hospital Distrital de Solânea. Desse
modo, o estudo mostrou a importância de se trabalhar com o lúdico
e a Educação não formal no ambiente hospitalar, através do Estágio
Supervisionado.
Palavras Chave: Educação não formal. Lúdico. Pedagogia Hospitalar.

INTRODUÇÃO
Este trabalho aborda uma análise de experiências vivenciadas durante o
Componente Curricular Estágio Supervisionado I em Educação Não Formal
ministrado pela Profª Drª Vivian Gadino Andrade, com o objetivo geral de
implantar uma atuação pedagógica lúdica na Pediatria do Hospital Distrital de
Solânea - PB, levando em conta o processo de tratamento e cura das crianças que
utilizam daquele local para a recuperação de suas enfermidades. Para consecução
do objetivo geral, elegemos como objetivos específicos: 1) visar o atendimento
coletivo (na forma de classe hospitalar) ou individualizado (no leito das crianças),
garantindo-lhes o acesso ao conhecimento necessário para sua interação com
a sociedade; 2) despertar o sentimento de humanização dos profissionais do
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Hospital. Entendemos que esse trabalho é importante por valorizar a brincadeira,
em geral excluída deste ambiente, de forma a evitar torná-lo muito mecânico
e sem reconhecer a criança em sua essência.
Na construção dos dados para alcançar os objetivos, utilizamos técnicas de
pesquisas como a observação. Dessa forma, observamos o local e sondamos como
poderíamos, com a nossa colaboração enquanto discentes de Pedagogia, melhorar
o acesso a conteúdos educativos de maneira lúdica e dinâmica, fazendo com que
todos os que frequentassem a ala pediátrica, desde pacientes até funcionários
de limpeza, pudessem ter acesso a materiais para divertimento, materiais esses
que ficariam expostos naquela sala.
Então partimos dos conhecimentos prévios e do local onde poderíamos
atuar, dando a nossa contribuição ao que se remete à educação das crianças.
Dentre as nossas visitas, constatamos que o conhecimento ao que se remete a
leitura era bastante limitado e que a exposição e a “contação” de histórias seria
onde daríamos os primeiros passos, ou melhor, aconteceria a nossa primeira
atuação. Construímos um mural de leitura em que despertamos, até mesmo nos
funcionários, o desapego de alguns minutos do seu dia para ler uma história para
as crianças que ali estavam internadas. Desta forma, surgiram atos educativos
que não existiam naquele recinto, pois além dos profissionais fazerem as leituras,
as próprias crianças que já sabiam ler, praticavam a leitura e as que ainda não
sabiam, faziam sua própria leitura através da criação feita pela sua imaginação,
observando as figuras que os livros trazem. Além da prática da leitura, demos o
estímulo à produção de pensamentos juntamente com a elaboração de cartazes
nos quais as crianças podiam exibir suas criações, trazendo em seu contexto a
conscientização remetendo à prevenção de doenças.
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O ESTÁGIO E A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR
O estágio supervisionado que cursamos durante a Graduação é importante
porque faz com que o universitário se veja como professor e comece a entender
as dificuldades da profissão, além de ser o primeiro contato com o seu futuro
campo de atuação.
É, portanto, o Estágio, uma importante parte integradora do
currículo, a parte em que o licenciando vai assumir, pela primeira
vez a sua identidade profissional e sentir na pele o compromisso
com o aluno, com sua família, com sua comunidade com a
instituição escolar, que representa sua inclusão civilizatória,
com a produção conjunta de significados em sala de aula, com
a democracia, com o sentido de profissionalismo que implique
competência - fazer bem o que lhe compete. (ANDRADE,
2005, p.2).

Quer dizer, é uma responsabilidade que temos em mediar os
conhecimentos teóricos construídos em sala de aula, na disciplina de estágio,
de forma que jamais podemos chegar ao campo de estágio querendo impor
nada, pois estamos lá como meros colaboradores e não como pessoas superiores
à instituição ou ao grupo que está sendo mediado. A Universidade faz parte da
nossa formação inicial como professores e temos que estar relacionando a teoria
com a prática, para haver uma melhor aprendizagem por partes dos licenciados.
Para que aconteça um estágio de qualidade, temos que seguir uma
sequência acadêmica de observação, participação e regência ou intervenção. A
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observação é a parte em que o estagiário vai analisar o ambiente e o que falta
nele, a rotina e vai fazer um diagnóstico da situação. O período de participação
é o qual acontece à ajuda ao professor ou responsável do grupo, uma vez que
estamos lá para ajudar e contribuir. Por último é a intervenção, onde o problema
já foi diagnosticado, a possível solução foi planejada e agora será posta em prática,
com o objetivo de ajudar a melhorar a qualidade da educação.
Compreende-se então que o Estágio contribui no sentido de permitir
intermediar a teoria estudada com a qualidade de ensino, melhorando-a, além de
mostrar aos educandos responsáveis pela sala, que eles podem mudar alguma coisa,
seja a metodologia ou as concepções na sua própria ação pedagógica. Essa ligação
entre professor e estagiário, pode gerar uma ajudar em determinada situação
solicitada pelo educador, em que será exigida pesquisa, estudo e planejamento,
de maneira que o estagiário dê e mostre o melhor de si.

A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
A Educação não formal é uma das áreas de atuação do pedagogo que se
dá em espaços informais, porém com o objetivo de proporcionar a educação
que forme para a cidadania. Segundo Gohn (2010):
A educação não formal é aquela que se aprende “no mundo da
vida”, via os processos de compartilhamento de experiências,
principalmente em espaços e ações coletivos cotidianos... O
aprendizado gerado e compartilhado na educação não formal
não é espontâneo porque os processos que o produz têm
intencionalidades e propostas. (GOHN, 2010, p.16)
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Com outras palavras, não é porque o espaço é de Educação não formal
que as atividades vão ser “feitas de todo jeito” ou “de qualquer jeito”, elas têm
que ser planejadas com um olhar pedagógico, para que aconteça conforme o
planejado a proposta no ambiente não formal.
Essa área ainda não é muito conhecida e nem tão pouco valorizada,
porque quando se fala em pedagogo, o primeiro pensamento é que ele deve
estar apenas na Escola, limitado ao ambiente formal. É por isso que deve ser
mais divulgado. Segundo Gohn (2010), conheçamos os objetivos da educação
não formal:
Educação para a cidadania que incorpora;
a) Educação para a justiça social.
b) Educação para direitos (humanos, sociais, políticos, culturais
etc.).
c) Educação para liberdade.
d) Educação para igualdade e diversidade cultural.
e) Educação para democracia.
f) Educação contra toda e qualquer forma de discriminação.
Educação pelo exercício da cultura e para a manifestação das
diferenças culturais.

Como nos mostra Gohn (2010), a educação não formal tem vários
objetivos, todos na linha de formar para a cidadania e fazer com que o sujeito
reflita sobre os direitos e também sobre seus deveres, de maneira que possam
vir transformar a sociedade.
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É interessante que na Educação não formal não tem uma metodologia
que deva ser seguida à risca. A ideia é que o pedagogo utilize como metodologia
a cultura social do sujeito ou do grupo, partindo da realidade deles como um
todo, facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem e estimulando a
participação de todos através do diálogo entre as partes envolvidas.
O LÚDICO
A palavra brincar é oriunda do latim e significa vinculu/vincunlum, “laço”
através de formas vinclu, vincru, vincro. Todo ser humano tem a necessidade de
se comunicar, de se expressar. Para as crianças, a linguagem dos jogos e das
brincadeiras populares possibilita a saciedade desse tipo de necessidade.
O lúdico exerce uma grande atração, uma vez que faz parte do ser
humano. A parte dada como “alegre”, reporta-se aos momentos em que ele
está feliz, podendo se manifestar através de ações que podem ser estratégicas,
como em jogos recreativos ou esportivos, de imaginação, quando se trata de
histórias e dramatizações ou construção de faz de conta e ainda quando há
objetos ligados ao artesanato.
Quando a criança (ou qualquer outro ser humano) consegue assimilar
através do brincar, fatores significativos e conviver com situações de forma
autônoma, pesquisando, deduzindo e/ou concluindo, a variável desse processo
passa a ser o conteúdo que os mesmos assimilam, e pode-se, desta forma, ser
direcionada para outras pessoas em caráter de socialização.
A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR E DO BRINCAR NO AMBIENTE
HOSPITALAR
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A pedagogia hospitalar é um campo de atuação do pedagogo, porém
pouco divulgado. Wolf (2011, p. 2) explica as atribuições de um pedagogo
nesse espaço:
A prática do pedagogo se dará através das variadas atividades
lúdicas e recreativas como a arte de contar histórias, brincadeiras,
jogos, dramatização, desenhos e pinturas, a continuação dos
estudos no hospital. Essas práticas são as estratégias da Pedagogia
Hospitalar para ajudar na adaptação, motivação e recuperação
do paciente, que por outro lado, também estará ocupando o
tempo ocioso.

Neste caso, o pedagogo deve chegar a este espaço para mudar a rotina
tediosa e monótona dos pacientes, no caso crianças, que passam a maior parte
do tempo deitada em seus leitos esperando a melhora da sua enfermidade ou o
fim do seu tratamento. Para que ocorra essa mudança no ambiente, ele precisa
levar atividades que proporcione diversão às crianças. A distração leva a sensação
de saciedade da dor, mesmo que momentânea. Daí provém à importância do
brincar no ambiente hospitalar.
Toda a criança tem o direito de brincar, mas quando ela chegava ao
Hospital Distrital de Solânea, esse direito era tirado porque o Hospital não
dispunha de brinquedos, de um espaço adequado ou até mesmo por outro
motivo, como a sua enfermidade. Com a presença de um pedagogo nesse espaço,
ele terá o dever de está proporcionando o direito e também o prazer da criança
brincar.
Esse brincar não precisa ser necessariamente apenas para o divertimento
em si, pode ser usado através de atividades lúdicas para trabalhar o emocional
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da criança e para a própria aprendizagem também. Então nota-se que o
brincar está relacionado a diversas alternativas, cabe ao pedagogo planejar as
atividades de acordo com a realidade e necessidade de cada criança, para que
aconteça verdadeiramente um processo de educação, de forma a proporcionar
a emancipação e a integração da criança no meio social.
O RELATO DE EXPERIÊNCIA
Durante o período de outubro a dezembro de 2014, tivemos a liberdade
de observar, analisar e intervir com práticas pedagógicas dentro do Hospital
Distrital de Solânea (HDS). Nossas ações foram voltadas para as necessidades
pedagógicas que existiam dentro daquele recinto, pois o mesmo indispunha de
um local que contivesse materiais e/ou objetos que remetesse ao desenvolvimento
da educação do sujeito.
No período de observação, percebemos que poucas eram os que conheciam
a área de Pedagogia no ambiente hospitalar. Pois o que se imaginava era que
apenas profissionais que cursavam na área da saúde eram as (os) que poderia
atuar em tais locais. Quebramos esse mito! Enquanto muitos olharam com
desprezo, outros profissionais nos recebiam de maneira acolhedora, deixandonos a vontade para desenvolver o que realmente queríamos. Conseguimos,
porém, não foi fácil!
Detectamos em nossas observações que nos dias de terças e quintasfeiras, eram o de maior contingência de pessoas no Hospital Distrital de Solânea
(HDS). Nesses dois dias, são disponibilizados para atendimento ao público,
especialistas em crianças (Pediatras) e em cirurgias simples como vesículas,
cesarianas, hérnias (Clínico Geral).
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Algumas pessoas pediam por mais eficiência no atendimento, alegando
que chegavam cedo demais para serem atendidas, mas por motivos desconhecidos
por nós, até então, não recebiam atendimento imediato, pois os médicos
só começavam a clinicar após as 08h00 hrs da manhã e muitas crianças se
encontravam com febre e vomitando. Era esse o quadro de sintomas mais comum,
pois estávamos enfrentando uma epidemia de DENGUE no município. Por esse
motivo, muitos dos profissionais (técnicos em enfermagem, auxiliares de limpeza
e até mesmos médicos) que atuam no hospital, expressavam aborrecimento,
com pouca paciência destratando, em alguns casos, pacientes que aguardavam
serem atendidos pelo médico plantonista do respectivo dia. Por conta disso,
fatos desagradáveis começaram a ser corriqueiros, como pronúncias de palavras
de baixo calão, pelo fato da impaciência de ambas as partes.
Observamos também que o espaço onde os pacientes esperavam pelo
atendimento era desconfortável. As cadeiras não tinham espumas, não havia
uma quantidade suficiente para que todos se acomodassem o que deixava os
pacientes e acompanhantes ainda mais debilitados e impacientes diante da
situação e de suas enfermidades. Havia um aparelho de televisão o qual estava
no salão da recepção e na maioria das vezes não estava ligado, pelo fato de não
ter uma antena que transmitisse um canal de boa qualidade para o público,
deixando que durante quase todo o tempo as conversas paralelas tomassem
conta do ambiente, com rumores de reclamações e insatisfação por parte dos
pacientes. Toda essa confusão e falatório ocorriam ao lado em que aconteciam
as consultas e internações para observação dos pacientes já atendidos.
Do outro lado da recepção ficam os quartos onde estão os pacientes
internos de diversas áreas: pediatria, geriatria, obstetricia e outros; além das salas
de cirurgia, necrotério, sala de refeitório, descanso dos médicos e enfermeiros e
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sala da administração do HDS. Foi essa área em que nós analisamos com mais
atenção e nela fomos tentar projetar algo que envolvesse educação, sujeito e
espaço não escolar.
O nosso foco foram as crianças, então decidimos ir para a ala da pediatria
e observar o que ocorria naquele espaço. Dentre os fatos observados, pudemos
perceber que o contingente de crianças que são internadas é frequente, sendo
30% crianças vindas do Campo. Entre os maiores motivos dessas internações,
estavam os por doenças intestinais (infecções) e viroses (causadas por vírus).
Infelizmente não passava um dia sequer sem que tivessem crianças internas.
Porém o quarto não disponibilizava de nada que atraísse e prendesse a atenção
destas, nem mesmo que as deixassem mais acomodadas e menos doloridas, diante
das suas enfermidades. Havia apenas os leitos e uma televisão que sintonizava
apenas um canal e mesmo assim de maneira incompreensiva (não tinha como
sintonizar por falta de antena).
Demos sequência à ideia de modificarmos aquele ambiente, deixando-o
mais aconchegante para aqueles que necessitavam dele. Buscamos informações,
desde a direção do HDS até as meninas que trabalhava na copa, a respeito de
tudo, ou quase tudo, que acontecia no cotidiano daquele local. Obtivemos
bastantes relatos, como também houve pessoas que mal nos cumprimentavam,
pois diziam que lugar de alunas de pedagogia era na escola e não em um
hospital, que éramos “abelhudas” e que não podíamos ajudar em nada, só que
essas exceções não eram empecilho para o nosso trabalho. Buscamos coletar
opiniões dos próprios pacientes e de seus acompanhantes ao que se remetia a
melhorias naquele hospital. O que estava faltando?; O que eles queriam que
melhorasse?; Qual era a sugestão que eles poderiam dar para essas melhorias?;
Se o ambiente necessitava de alguma reforma?; Com base nessa pesquisa, fomos
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tentando construir o que achamos necessário para modificar e trazer, para o
espaço hospitalar, a educação.
Em parceria com a direção do Hospital Distrital de Solânea, em especial
nas pessoas de Putifar Imperiano (Diretor do HDS) e Alessandra Ferreira
(Enfermeira Chefe), os quais nos acompanhavam e também nos avaliavam
diante de nossas atuações acadêmicas dentro do hospital, conseguimos criar um
novo espaço para trazer até as crianças enfermas à leitura e também as práticas
educativas.
Partimos da ideia de criarmos um espaço educativo, uma brinquedoteca.
Um espaço em que as crianças iriam ter a sua disposição livros, brinquedos, vídeos
infantis, etc. Porém o hospital não disponibilizava de espaço livre para a criação
de uma brinquedoteca, então começamos a nos preocupar. O que realmente
poderíamos fazer para dar as crianças um espaço educativo, sem deslocá-las do
seu quarto de repouso? Resolvemos então modificar o ambiente da pediatria,
renovando desde a estrutura da porta do quarto e banheiro, até as paredes que
eram brancas e sem ilustrações.
A partir daquelas necessidades, decidimos em conjunto com o diretor
do hospital, produzir um local, dentro da própria ala de pediatria, que serviria
para leitura e além de disponibilizar alguns brinquedos educativos, os quais
seriam utilizados pelos pacientes internados.
Começamos a produção de um “mural” de livros que trazia o título de
“Quem conta um conto, ganha um ponto”, em que ficaram expostos alguns
exemplares de livros paradidáticos acessíveis a qualquer pessoa que quisesse e/
ou tivesse a curiosidade de praticar a leitura. Além de ficarem disponíveis para
acompanhantes ou visitantes que tirassem uns minutos para ler histórias para
as crianças.
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Além desse local, decidimos por ornamentar as paredes da ala da pediatria
com animações de animais, pois, conforme falado anteriormente, as mesmas
eram brancas, sem nenhuma imagem ou animação. Colocamos emborrachados
com desenhos variados (macaco, galinha, pato, tartaruga, baleia, gato, cavalo,
etc.). Fizemos também uma campanha junto aos grandes comerciantes do
município de Solânea, para arrecadarmos brinquedos para as crianças internas
do HDS. Conseguimos vários brinquedos (bonecas, bolas, móveis para casinha,
carrinhos, até mesmo roupas para recém-nascidos e materiais de higiene pessoal).
Montamos o espaço e ficou tudo muito lindo e bem organizado, como mostra
a ilustração abaixo:

Ilustração 01: Atividade desenvolvida de Expressão Gráfica.
Fonte: Arquivo do Grupo.

Passada essa primeira etapa, começamos a planejar o que trabalharíamos a
partir daquele espaço e o que poderíamos fazer. Programamos algumas atividades
durante o período em que estávamos no HDS, em que todas as atividades foram
desenvolvidas na ala da Pediatria e para o público alvo das crianças internadas,
tendo cuidado na programação das atividades, pois muitas das crianças tinham
sua mobilidade limitada por conta de suas enfermidades. Alguns tinham que
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ser hidratadas constantemente pelo soro, ou outra medicação venosa, e isso os
limitava em algumas atividades.
A primeira atividade foi desenvolvida no dia 13 de novembro de 2014,
com o tema “apresentação e contação de histórias”. Esta atividade teve como
objetivo inserir o universo lúdico das “contações” de histórias no ambiente
hospitalar, fazendo despertar na criança o gosto pela leitura e a produção de
pensamentos. Utilizamos painéis com livros paradidáticos e dentre nossas
conversas, tivemos o intuito de despertar na criança a importância da leitura
tanto para o conhecimento, quanto para o seu crescimento social. Como atividade
motivacional, lemos um livro escolhido por nós, estagiárias, o qual trouxe uma
história impactante e que prendeu a atenção das crianças internas. A leitura
foi feita na ala da pediatria, mesmo local onde estava o mural com os livros
paradidáticos.
Durante a apresentação dessa primeira atividade, em uma breve conversa,
conhecemos as quatro crianças e seus acompanhantes que ali se encontravam;
Logo após, foi feita a leitura da história Um amigo especial, em que buscamos,
ao término da leitura, saber o que eles entenderam a respeito da história lida
anteriormente. Deixamos então que cada uma das quatro crianças fizesse a sua
escolha, e subsequentemente, lesse a sua história. Com essa dinâmica, focamos
na construção do conhecimento das crianças através da contação de história,
relacionando-o ao cotidiano de cada uma e mostrando a importância de respeitar
e ajudar as pessoas com deficiências.
Para exemplificar, cada criança fez um breve comentário do que achou
de cada história, o que entendeu e se em algum momento faz relação da história
com a sua vida pessoal. A menina Mariana, relatou que tinha um amiguinho na
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escola que era especial, ficava andando de um lado para o outro, não conseguia
fazer as atividades sozinho e repetia tudo que se falava na sala de aula.
Na segunda atividade, que aconteceu no dia 18 de Novembro de 2014,
tivemos como tema a produção de cartazes ilustrativos utilizando cartolina,
lápis hidrocor, lápis grafite, giz de cera, fita adesiva e revistas. O objetivo desse
trabalho foi despertar nas crianças o interesse em propagar, através de desenhos,
cuidados preventivos a respeito da doença transmitida pelo mosquito da dengue.
Propormos a reflexão delas sobre os cuidados que devemos ter em casa e até
mesmo nos locais por onde passamos, de maneira que elas pudessem entender
o quanto é importante a prevenção.
Como ponto de partida para o início do trabalho, demos uma pequena
palestra a respeito da Dengue: formas de prevenção, como identificar os sintomas
e outras informações pertinentes. Foi de suma importância primeiramente
informá-los a respeito da conscientização e prevenção da doença e suas gravidades,
pois eles até conheciam, ou já tinham ouvido falar, mas não sabiam realmente
os perigos que ela pode trazer quando contraída. A partir daí, distribuímos os
materiais para confecção dos cartazes.
Após a confecção dos cartazes, perguntamos seus nomes, local onde
moram e por qual motivo estavam ali precisando de ajuda médica. Neste dia,
havia cinco crianças, sendo que uma delas vinha do Campo e as demais da Cidade
e estavam internadas por motivo de virose, sendo que a criança campesina se
encontrava com um quadro diagnosticado de estomatite. Depois perguntamos se
já tinham ouvido falar sobre a Dengue e/ou se já haviam contraído essa doença
e duas delas responderam que já haviam tido e que parentes também já haviam
contraído.
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Na imagem abaixo, podemos ver um momento registrado da confecção
dos cartazes:

Ilustração 02: Atividade desenvolvida de produção de cartazes informativos
Fonte: Arquivo do grupo

Então chegamos à conclusão que esta atividade trouxe produções
expressivas dos conhecimentos de mundo das crianças, construindo assim
propostas preventivas a saúde pública e ampliando a reflexão ao cuidado com a
contração da Dengue.
A terceira atividade foi desenvolvida no dia 20 de novembro de 2014.
Tivemos como tema a Expressão Dramática e Corporal, com o objetivo de
construir conhecimentos através da música e produzir manifestações corporais.
Utilizamos aparelho de som, pen drive, folhas de ofício e giz de cera. Relatamos
que através dos sons podemos controlar as nossas emoções e até mesmo o nosso
vocabulário. Fizemos um comparativo entre duas músicas, a primeira foi uma
música que em algum momento ou lugar elas já poderiam ter escutado, Atirei
o pau no gato. A segunda foi Aquarela. Após deixá-los ouvir as músicas,
fizemos indagações a respeito do que sentiram ao escutá-las, qual a sensação e
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o que, na letra da canção, lhes chamou atenção. Em resposta, disseram que já
haviam escutado as músicas e conseguiram interpretar a letra fazendo o elo dos
acontecimentos do seu cotidiano e gerando assim um entendimento do conteúdo
musical. Em conjunto com eles, fizemos as interpretações e construímos a
produção de desenhos relatando o que cada música passou através da sua letra.

Ilustração 03: Atividade desenvolvida de produção de cartazes informativos
Fonte: Arquivo do grupo

Na quarta atividade, desenvolvida no dia 25 de novembro de 2014, o
tema foi Expressão Gráfica, com o objetivo de motivar as crianças a apreciar a
produção de ideias. Utilizamos livros paradidáticos, massa de modelar, folhas
de ofício, lápis “hidrocor”. Incentivamos a construção de desenhos a partir de
análises de frases, pensamentos e ditados populares, após uma conversa informal
sobre assuntos pertinentes, com as crianças e seus acompanhantes.
Nesse dia, os sete leitos da ala estavam ocupados, sendo duas campesinas;
Seguimos então com a leitura da história O galo sapateador, feita por uma das
acompanhantes, incitando-os a fazer breves comentários abordando o tema que
a história trazia em seu contexto. As crianças acharam a história interessante
e ficaram encantadas porque, no enredo, o galo canta e dança. Isso acabou por
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despertar a curiosidade, perguntando como poderia um galo calçar sapato, sem
ter pé, por exemplo, enquanto outra criança falou que não gostava de calçar
sapato porque doía o pé, apenas gostava de usar sandálias. Em seguida, fizemos a
distribuição da massa de modelar para que elas construíssem a história da forma
como elas entenderam, dando assim a oportunidade para elas recontarem a
história de uma forma diferente, colocando em prática as suas ideias. Alcançamos
como resultado desta atividade, uma boa agilidade, por parte dos pequenos, em
indagar e querer respostas para suas curiosidades e o ato de criar artes através
da massinha de modelar, tendo como parâmetro suas próprias ideias a partir da
história narrada.
Na quinta atividade, desenvolvida no dia 27 de novembro de 2014,
colocamos como tema “apresentação de teatro de fantoches”, com o objetivo de
trazer a alegria e o despertar do encantamento da contação de histórias através
dos fantoches. Utilizamos bonecos fantoches e livros paradidáticos, propondo
levar ao conhecimento das crianças o que vem a ser um teatro de fantoches e
como se utilizava, porque nenhuma criança sabia a respeito do teatro e nem
mesmo daquele tipo de bonecos. Em seguida fizemos a apresentação do clássico
infantil: Os três porquinhos. Para finalizar, fizemos a distribuição de dedoches
(fantoches de dedos), de acordo com os personagens da história. Como resultado
nessa atividade, houve o encantamento das crianças com tudo que viram, porque
nunca haviam presenciado uma apresentação como aquela e em contrapartida,
interagiram com a história que já conheciam só não contadas daquela forma.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término desde estudo, ficou claro que a Educação Não Formal é uma
pedra fundamental na construção da cidadania e formação do indivíduo, seja ele
social ou escolar. Ela vem complementar aquilo que não está presente nas grades
curriculares da escola. Devemos lembrar que a Educação Não Formal não é
apenas um passatempo, como muitos assim lhe nomeia, ou um complemento fora
dos muros escolares, ela desenvolve um papel fundamental diante da sociedade,
pois forma, planeja e constrói cidadãos para o mundo, seja ele de qualquer raça,
posição social e a idade, que é o que menos importa. Vale ainda ressaltar que
os processos que são desenvolvidos em ambientes não escolares, facilitam a
inclusão social dando ênfase às bagagens daquele público ao qual se está sendo
direcionado, pois se pode valorizar culturas, valores e suas experiências cotidianas.
O importante mesmo neste tipo de educação é o entrelace de culturas e
valores, conhecimentos e vivências, dando a oportunidade de estabelecer uma
nova política de sociedade. Observamos que a educação não formal trabalha de
maneira conjunta, analisando a aprendizagem e a produção de ideias coletivas e
também a autonomia do sujeito. Devemos lembrar que Educação Não Formal,
não é o mesmo que educação informal. Educação Informal é a qual se aprende
entre a família, amigos, igrejas, etc. Já a Educação Não Formal é aquela que
se acontece de forma mais dinâmica, via compartilhamento de experiências,
principalmente em espaços em que se trabalham ações coletivas. Não se podem
colocar lado a lado esses dois tipos de educação, o certo é entrelaçá-las. A
Educação Não Formal é um mecanismo de inclusão social, direito a cidadania,
respeito ao ser humano, não substituindo os aprenderes escolares, mas é um
dever do estado e direito de todos terem acesso a esse tipo de educação.
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O ambiente hospitalar é um dos campos de atuação da Educação Não
Formal, onde permite ao pedagogo desenvolver um trabalho importante na
sociedade. Neste espaço, sua atuação envolve atenção e dedicação, pois os
pacientes envolvidos no processo de aprendizagem necessitam de muito cuidado
e compreensão. Daí a importância de trabalhar o lúdico, promovendo a alegria,
o divertimento na execução das atividades e incentivando construção social do
sujeito.
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RESUMO
A educação não formal é um campo amplo, que se desenvolve fora do
espaço escolar e vem complementar o sistema formal de ensino, se configura
como mais uma área de atuação do pedagogo. O presente trabalho tem
como objetivo analisar os aspectos que envolve a atuação do pedagogo na
educação não formal, de forma clara e simplificada por meio do relato das
experiências vivenciadas por alunos do curso de pedagogia do CCHSA,
atuando no campo não formal por meio do estágio supervisionado, que
é um componente curricular obrigatório do curso. O trabalho utiliza
como base os teóricos Gohn, Gadotti, Freire e utilizou como norte da
25 Graduanda em Pedagogia UFPB/CCHSA e membro integrante do projeto: Formação continuada
de professores: Ler contextualizar e produzir arte na primeira infância, e atualmente bolsista
Projeto de Extensão PROBEX 2015, e-mail: andreiauf@outlook.com
26 Graduando em Pedagogia UFPB/CCHSA e atualmente bolsista do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência PIBID 2015, e-mail: arthurcarlos17@gmail.com
27 Graduanda em Pedagogia UFPB/CCHSA e membro integrante do projeto: Educação Ambiental
e Coleta Seletiva nas Escolas Públicas de Bananeiras - PB e Solânea - PB, e atualmente bolsista
do Programa de Extensão Universitária PROEXT 2015; e-mail: mariajosesoaresxx@gmail.com
28 Graduada em Pedagogia pela UFPB, estudante do programa de pós graduação em educação
(PPGE): mestrado na UFPB, Tendo como linha de pesquisa Educação Popular, e atualmente é
professora da rede pública de Araruna – PB e tutora virtual do curso de Ciências Agrárias UFPB.

158

ação do estágio as categorias básicas de educação popular descrito na obra
“Dicionario Paulo Freire” de STRECK, RENDIN, ZITKOSKI,(orgs.
2008). O resultado deste trabalho aponta as contribuições do estágio para
formação do pedagogo nesta área de atuação, fazendo uma ligação teoria/
pratica, mostrando também a possibilidade de se trabalhar os fundamentos
de uma educação popular no campo não formal, uma vez que um dos
focos principais da área é contribuir para uma formação humana e social
dos sujeitos inseridos no processo educativo. A educação não formal
diferente do sistema formal de ensino que encontra-se preso a uma
organização sistemática, permite que o educador trabalhe em seu diaa-dia diferentes temáticas sem estar “preso” a diretrizes organizacionais
e isso possibilita uma maior interação entre educador e educando.
Palavras-chave: Formação do educador. Educação não formal.
Humanização

INTRODUÇÃO
A educação não formal é aquela que contribui na preparação do Homem
para sua vivência e convivência no mundo, é nela que lidamos com a realidade
e compartilhamos experiências cotidianas. É uma educação organizada, porém
assistemática. Podemos identificar como educador o “outro”, esse “outro” é
aquela pessoa que mantemos uma interação. “a educação não-formal é aquela
que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de
experiências, principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas.” (Gohn,
2006, p.28) O aprendizado acontece coletivamente por meio de situações
interativas. Os educadores que atuam na educação não-formal podem exercer
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suas atividades em instituições como: o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, Sindicatos, Museus, Hospitais, Presídios, Abrigos etc. Portanto,
o mesmo atua fora dos quadros do sistema formal de ensino. Esse modo de
educação tem como objetivo ampliar e fortalecer atitudes éticas, conhecimentos
e competências dos alunos.
O trabalho aqui apresentado visa a reflexão sobre a atuação do pedagogo
na educação não formal, sua formação para esta área e a diversidade que o
pedagogo encontra nestes espaços. Tendo como Objetivo Geral analisar os
aspectos que envolve a atuação do pedagogo na educação não formal, de forma
clara e simplificada por meio do relato das experiências vivenciadas por alunos
do curso de pedagogia do CCHSA, atuando no campo não formal por meio do
estágio supervisionado, que é um componente curricular obrigatório do curso
pedagogia do Centro de Ciências Humanas Sociais e Agrarias, da Universidade
Federal da Paraíba CCHSA/UFPB. Localizado no município de Bananeiras-PB.
Visando compreender alguns questionamentos como: Qual a contribuição
que o espaço não formal traz para a formação do educador?; Qual a importância
da educação não formal para o desenvolvimento social dos sujeitos?; Quais as
possibilidades de trabalho que esse espaço proporciona para o educador ? Essas
indagações iam sendo feitas conforme íamos vivenciando o contexto não formal
por meio do estágio.
2. CONCEPÇÕES TEÓRICAS
De acordo com Gohn (2006, p. 28), há três tipos de educação: nãoformal, formal e informal.
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a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com
conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela
que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização
- na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e
culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados: e
a educação não-formal é aquela que se aprende “no mundo da
vida”, via os processos de compartilhamento de experiências,
principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas.

Os três tipos de educação de certa forma complementam um ao outro,
apesar de suas especificidades. Mais uma das diferenças que poderíamos ressaltar
é, quem é o educador em cada uma das três áreas de educação. Na área formal
o professor é o educador, é ele quem ensina, ou quem leva o educando a se
apropriar de diferentes conceitos. Na educação informal o educador já não esta
na figura de um professor, ele pode ser um pai, um tio, avô, um amigo, colega
de trabalho, uma figura religiosa etc. porque nesse tipo de educação o processo
educativo esta nas relações sociais dos sujeitos. Na educação não formal podemos
diferenciar o educador já nos referindo ao espaço onde a ação educativa ocorre,
ela ocorre em espaços de organizações sociais como, ongs, hospitais, serviços
de convivência, instituições de serviços sociais, etc. o educador passa a ser “o
outro”, a pessoa a qual interagimos.
O pedagogo nos espaços de educação não formal desempenha um papel
de mediador dos processos de socialização/humanização e conscientização dos
sujeitos, visando a interação entre eles e a construção coletiva de um espaço
educativo e democrático.
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2.1 A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
Gohn (1999) e Gadotti (2005) trazem algumas definições sobre o campo
da educação não formal. Gohn divide a educação não formal em quatro campos
ou dimensões.
O primeiro envolve a aprendizagem política dos direitos
enquanto cidadãos, isto é, o processo que gera a conscientização
dos indivíduos para a compreensão de seus interesses e do meio
social e da natureza que o cerca, por meio da participação em
atividades grupais. Participar de um conselho de escola poderá
desenvolver essa aprendizagem. O segundo, a capacidade
dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem
de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades. O
terceiro, a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam
os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários,
voltadas para a solução de problemas coletivos cotidianos [...].
O quarto, e não menos importante, é a aprendizagem dos
conteúdos da escolarização formal, escolar, em formas e espaços
diferenciados. Aqui o ato de ensinar se realiza de forma mais
espontânea, e as forças sociais organizadas de uma comunidade
têm o poder de interferir na delimitação do conteúdo didático
ministrado bem como estabelecer as finalidades a que se destinam
àquelas práticas [...] (1999, p. 95-96).

Gadotti por sua vez afirma que,
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A educação não-formal é mais difusa, menos hierárquica e
menos burocrática. Os programas de educação não-formal
não precisam necessariamente seguir um sistema seqüencial
e hierárquico de “progressão”. Podem ter duração variável, e
podem, ou não, conceder certificados de aprendizagem (2005,
p. 2).

Deste modo, a educação não formal tem um caráter livre e assistemático,
embora o ensino s planejado, uma vez que toda a ação educativa tem sua
intencionalidade. A formação dos sujeitos nestes espaços, está de certa forma
mais ampla, voltada a participação coletiva, relacionada a sociedade, visto que
o educador e o educando não estão presos à sistemas hierárquicos de ensino. O
diálogo é uma característica desse tipo de educação uma vez que vem trazendo
a interação entre os sujeitos da ação educativa, ocasionando um aprendizado
de ambas as partes. ” Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina
ao aprender” FREIRE (2013, p.25).
Nesse tipo de educação, o educador tem diversos campos a trabalhar
em sua prática educativa, uma das alternativas seria as categorias de educação
popular, que vem de encontro a uma formação humana e política. O educador
neste processo vem mediar o desenvolvimento da formação humana.
Para um melhor compreensão dos aspectos teóricos que envolve a
discussão da Educação não formal, serão destacadas algumas das categorias
básicas de educação popular que serviram como norte para desempenhar a
ação no estágio. Utilizamos o livro “Dicionario Paulo Freire” de STRECK,
RENDIN, ZITKOSKI (orgs. 2008) que utiliza e define de forma mais clara as
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categorias da educação popular, para sintetizar essas categorias iremos descrever
algumas delas segundo a obra citada.
Emancipação: “Expressa-se pela conquista política a ser efetivada pela
práxis humana, na luta ininterrupta a favor da libertação das pessoas de suas vidas
desumanizadas pela opressão e dominação social”(p.163), Empoderamento: na
mesma obra define o empoderamento como o ato de “Ativar a potencialidade
criativa de alguém, como também de desenvolver e potencializar a capacidade
das pessoas”(idem, p.165) Humanização: a humanizaçao é caracterizada como
uma marca da natureza humana “que se expressa na própria busca do SER
MAIS, através da qual o ser humano está em permanente procura, aventurandose curiosamente no conhecimento de si mesmo e do mundo, além de lutar para
ir além de suas próprias conquistas” (idem, p.214) esse ir além do ser humano
não pode ser negado dele, aí é onde se encontra a importância da humanização,
seria mostrar ao individuo o seu direito de ser mais, de ir além dessa realidade
de injustiças. A Libertação, vem como “Ação e reflexão dos homens sobre o
mundo para transformá-lo”(idem, p.247).
A Participação é também uma das categorias e se caracteriza pelo “Exercício
de voz, de ter voz, de ingerir, de decidir em certos níveis de poder, enquanto direito
de cidadania se acha em relação direta, necessária com a prática educativo-progressista
[...]” ( FREIRE, 1997, p. 73).

Todas estas categorias estão completamente interligadas. No ato de
participação o individuo ao ter voz é empoderado, ele se vê como agente
histórico, que pode sim ter fala e pode contribuir para a transformação de certas
situações, resolver certos problemas, ao tomar consciência disso ele se mostra
um ser político e é assim emancipado e humanizado, porque ser político não
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é pensar apenas em si individualmente, mas pensar na coletividade, num bem
comum para todos.
2.2 A EXPERIÊNCIA DO ESTAGIO COMO PRATICA
HUMANIZADORA.
O trabalho do estágio foi desenvolvido com as crianças do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), do Município de
Bananeiras, este centro trabalha às informações sobre direitos e participação
cidadã. Articulam-se por meio do trabalho em grupos ou coletivos e organizamse de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento
de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a
convivência comunitária. Caracterizado como espaço não formal por ser uma
instituição educativa voltada para a formação social dos sujeitos. O trabalho
foi desenvolvido pelos alunos estagiários, Andréia Rocha da Silva, Maria José
Soares de Lima e Arthur Carlos da Silva. O objetivo do projeto de intervenção
deste estagio foi desenvolver nas crianças um ato de humanização, respeito e
solidariedade para com os idosos.
Apresentaremos os momentos que ocorreram no estágio para cumprir
a proposta de fazer uma ação humanizadora, será dividido em três momentos,
no qual se desenvolveram em vários dias.
1° MOMENTO - SENSIBILIZAÇÃO:
Propomos a construção do “Livrão”, com o objetivo de que as crianças
exponham o que eles desejavam de melhor para seus avós, relacionando os
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avós das crianças com os idosos que residem em abrigos. Desenvolvemos uma
dinâmica tendo como intenção demonstrar às crianças a experiência de ser
rejeitado ou abandonado por amigos e familiares.
Sabendo que a humanização é algo que esta dentro de todos nós, este ato
demostrativo de ser rejeitado provocou nas crianças uma possível sensibilização,
que ocasionou nos sujeitos o intuito de fazer alguma ação mobilizadora para
mudar essa realidade na vida dos idosos, pelo menos por um dia. A conscientização
ocorre a partir do momento que o sujeito se sente sensibilizado com a causa
proposta. Dessa maneira a atividade pode proporcionar uma mobilização de
todos.

Figura 2. Construção do “livrão” – acervo pessoal dos autores

Na figura 1 as crianças estão construindo coletivamente um livrão, que
tinha como titulo “vô vó eu quero” o objetivo da atividade foi descrever o que
eles queriam para seus avós. Comparando seus avós aos idosos que estão em
abrigos.
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2° MOMENTO - O EMPODERAMENTO DAS CRIANÇAS NA
ESCOLHA DAS ATIVIDADES:
Conduzimos as crianças ao laboratório de ensino O Grãozinho, tendo
como objetivo desenvolver a arte da contação de história, ré-exercitamos as
contações de histórias, maioria criadas pelas crianças (amigos arengueiros, o
caçador de lobos) e outras que já existiam no contexto popular (“Três porquinhos
e a vida de Jó) só que desta vez no espaço da instituição. – Desenvolvemos
atividades de dança e música com objetivo de que as crianças levassem uma
ação de diversão para os idosos. Neste momento, é importante ressaltar que as
crianças nos guiaram escolheram um repertorio musical e uma coreografia para
servir de atração e descontração para os idosos do abrigo.
Sendo o empoderamento o ato de dar poder, de dar a eles uma autonomia,
esse ato de empoderar-se fica evidente quando em todo o momento as crianças
escolhem o que posteriormente eles apresentarão a um grupo de idosos. “O
empoderamento é a tomada de consciência que confere determinado poder
às pessoas (e grupos), gerados a partir dos próprios sujeitos-agentes. O
empoderamento leva à liberdade e a libertação” (GUARESCHI, 2008, p.166)

Figura 3 Recepcionando as crianças no Grãozinho - acervo pessoal dos autores
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Na figura 2 as crianças estão sendo recepcionadas no laboratório de ensino
“ O grãozinho” logo após a recepção eles começaram na escolha e elaboração
da contação de historia

Figura 4Crianças contando história – acervo pessoal dos autores.

Na figura três retrata o empoderamento das crianças pois neste momento
eles escolheram e contaram historias que iriam ser apresentadas no abrigo
3° MOMENTO - CONCRETIZAÇÃO DA AÇÃO
HUMANIZADORA
O ato humanizador se concretizou no abrigo de idosos “Menino Jesus”
localizado na cidade de Solânea- PB. Ao chegar demos início ao cronograma de
atividades planejadas pelas crianças. Abrimos a sequência de atividades, na qual
as crianças apresentaram a coreografia da música que haviam ensaiado, fizeram
a contação de história e cantaram as músicas por eles escolhidas. Para encerrar
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o mais importante momento no qual concretizamos uma ação humanizadora
cada criança levou uma flor artificial - confeccionada pelos estagiários – e deu
a um idoso acompanhado de um caloroso e aconchegante abraço. Logo após
antes de voltar para a instituição as crianças puderam conversar lado a lado
com os idosos, tirando curiosidades, conhecendo os idosos e suas experiências
adquiridas no decorrer da vida.
Apesar de termos evidenciado em cada tópico uma categoria básica de
educação popular, ficou claro que em toda a ação do estagio foi envolvida mais
de uma categoria, uma vez que elas estão intimamente ligadas.

Figura 4. Abraço e entrega de flores. acervo pessoal dos autores

Figura 5. Coreografia

acervo pessoal dos autores
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Na figura 4 as crianças estão entregando flores aos idosos, momento
final da ação humanizadora. Na figura 5 vemos a apresentação da coreografia
escolhida pelas crianças
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na experiência vivenciada é certo que o campo da educação
não formal só tem a contribuir para a formação do educador, pois é nesse espaço
que abrange todo contexto social e cultural, que o educador se depara com um
campo completamente diversificado, sem as estruturas e diretrizes do sistema
formal de ensino. A educação não formal vem complementar a educação formal,
na formação social e humana dos indivíduos de uma forma mais aberta e talvez
mais ampla, porque nela o diálogo não estará preso a conteúdos formais e pode ir
além de um único saber, estando propicio para se discutir questões de diferentes
temáticas, problemas sociais, familiares e etc. Vale ressaltar que tanto a educação
formal, quanto a não forma são de grande importância.
A formação do pedagogo tem estendido para outras instituições sociais
. Por isso, para Libâneo a formação de educadores extrapola, pois, o âmbito
escolar formal, abrangendo também esferas mais amplas da educação não-formal
e formal. “Assim, a formação profissional do pedagogo pode desdobrar-se
em múltiplas especializações profissionais, sendo a docência uma entre elas”.
(LIBÂNEO, 2000, p. 105 - 106).
Por este motivo, autores como José Carlos Libâneo tem se esforçado
em ressaltar que “o campo de atuação do profissional formado em Pedagogia é
tão vasto quanto são as praticas educativas na sociedade” (ibidem) — o que faz
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do Pedagogo um educador que exerce seu papel em vários âmbitos da prática
educativa, de várias formas e manifestações
A experiência do estágio na área não formal, nos proporcionou um
contato diferente no campo da educação, a pratica educativa nestes espaços
favorece ao estudante de pedagogia e aos educadores um leque de alternativas
para cumprir o ideal desse tipo de educação, fazendo com que o educador mostre
um certo aprofundamento com as questões sociais as quais ele esta inserido.
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PLANEJAMENTO EDUCACIONAL: BREVES REFLEXÕES
DO SEU CONCEITO, BENEFICIOS E DIFICULDADES.
Antonio da Silva Augusto 29
Ana Claudia da Silva Rodrigues30

RESUMO
Este artigo apresenta reflexões iniciais acerca do Planejamento Educacional,
na concepção de graduandos em licenciatura em pedagogia, com
contribuições de professores da rede municipal de ensino, juntamente
com construções teóricas de autores renomados nesta área de pesquisa
educacional. Teve como objetivo esclarecer a importância do planejamento
educacional enquanto agente e ser ativo da educação. Introduziremos
a nossa abordagem destacando o planejamento educacional em sua
totalidade inicial, continuaremos a abordar a conceituação da definição
de planejamento e planejamento educacional, construindo analises que
farão ações diretas entre si (educação e planejamento), seguindo de reflexões
sobre os benefícios de um bom planejamento educacional, intermediando
as nossas analises com as ações diárias e destacando também algumas das
dificuldades encontradas por muitos educadores enquanto a temática
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“planejar”. Esta é uma das temáticas mais debatidas por pedagogos
enquanto agentes de formação cidadão na escola. Situou-se neste trabalho
um estudo bibliográfico, documental e observatório que tende a ter analises
apenas iniciais por seu estudo e temática.
PALAVRAS – CHAVE Planejamento Educacional; Benefícios;
Dificuldades; Práticas Pedagógicas.

INTRODUÇÃO
O planejamento educacional é uma das principais ferramentas que
muitos educadores têm para proporcionar momentos únicos na sua metodologia
enquanto profissionais da Educação. O que podemos denotar ainda sobre a o
mesmo, é que ele vai ultrapassar todos os murros do ambiente escolar, e muitas
das vezes é nesse enredo que os primeiros sinais de mudanças podem acontecer,
o planejamento educacional deve analisar numa perspectiva critica as relações
de todos os envolvidos com a educação, não se pode planejar sem conhecer a
realidade educacional de cada ambiente e de cada situação social envoltória.
Muitos são os debates acerca do planejamento educacional, sendo o
mesmo constituído de influencias das políticas educacionais propostas pelos
órgãos colegiados e institucionais acerca do melhoramento da educação como um
todo. Para que a educação vise o a criação da própria história de seus educandos,
o planejamento, de certa forma influencia nesse processo, Sant’Anna e Menegola
(2001, p. 25) afirmam que:
Planejar o processo educativo é planejar o indefinido, por que
educação não é o processo, cujo resultados podem ser totalmente
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pré-definidos, determinados ou pré-escolhidos, como se fossem
produtos de correntes de uma ação puramente mecânica e
impensável. Devemos, pois, planejar a ação educativa para o
homem não impondo-lhe diretrizes que o alheiem. Permitindo,
com isso, eu a educação, ajude o homem a ser criador de sua
própria história.

Não podemos transferir o conceito de planejar, sem pensar nos desafios
e embates que serão travados na construção deste projeto, a realidade oriunda
que nos cerca como educadores, é cada vez mais constituída por esses desafios
que fortalece como educadores, e se dermos o devido valor ao planejamento
enquanto as políticas nos institui, fugiremos dos papeis, fugiremos dos préesquemas prontos, fugiremos ainda da mesmice que tentam nos impor como
agentes dessa mudança significativa na educação, o planejamento educacional
é um paradigma que se encontra no crescimento desde do macro ou micro da
educação enquanto movimento e sociedade (educação moduladora de forma
social), Sant’Anna (2001) nos mostra que o planejamento educacional é algo:
“Continuo, que se preocupa com o para onde ir e quais as maneiras mais adequadas para
chegar, tendo à frente probabilidades futuras, para o desenvolvimento da educação!”
A verdadeiros reflexos do planejamento educacional, se formos olhar os
resultados obtidos dos nossos alunos, a partir de um planejamento que vise a
cooperação mutua, que na maioria das vezes é algo apenas, complementar, mas
se deixamos que esse complemento, seja algo rotineiro em nosso planejamento,
tais como a participação frequente dos alunos no planejamento educacional,
que chega a ser um mito quando indagarmos educadores de nossas escolas, e
se fosse algo mais frequente, teríamos sim um aproveitamento melhor desse
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instrumento para o bem facejo da educação, muitos pais nem sequer sabem
o que os seus filhos estão aprendendo, e ainda de que forma eles aprendem, e
como isso influencia no rendimento escolar. Paro, (1997) discorre que:
Como processo, o planejamento leva os indivíduos que dele
participam a discutirem suas próprias concepções acerca do que
é planejar, estabelecer suas metas, debater e escolher as melhores
formas de alcançá-las. Fazendo isso, os indivíduos participam
da elaboração de determinado planejamento.

Conclamamos como educadores que esta tarefa não é fácil, principalmente
algo que deve estar interligada ao planejamento educacional, ainda seremos
péssimos educadores se admitirmos que, como profissionais da educação, este
problema não nos envolve. Ainda que existam grandes desafios enquanto o modo
como planejamos, quais são os meios e quais são as ferramentas utilizadas, o
planejamento mesmo desta forma influenciará no processo ensino aprendizagem
dos educandos a quem lecionamos, o profissional da educação, deve então ser
um profissional flexível e adaptável a cada área de conhecimento envolvida no
ato de planejar, desta forma analisamos a influência, o que ela resulta, e quais
são os resultados que serão obtidos na aplicação dos objetivos e estratégias no
planejamento, a ação temática ou teórica passa a ser então prática, da prática a
ação do saber, da ação do saber o aprendizado, a negação dessa sequência resulta
no fracasso do planejamento educacional, visto por muitos pesquisadores como
Vasconcellos, Libâneo, Gadotti, Sant’Anna, dentre outros, que o planejamento
tem que ser algo critico, e deve burlar acima de tudo o “tudo pronto” e ser algo
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novo e sensato, o planejamento educacional é um poderosa arma para combater
a mesmice quando lecionamos.
DEFINIÇÃO DE PLANEJAMENTO E PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL: VISÕES GERAIS DAS ÁREAS.
Temos que entender primeiro o conceito de planejamento, 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. O ato de planejar
é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação; processo
de previsão de necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais)
e recursos (humanos) disponíveis, visando à concretização de objetivos, em
prazos determinados e etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações
(PADILHA, 2001 apud BAFFI, 2002).
Vamos compreender que o planejar é raciocinar além do que vemos,
acreditar nos objetivos e nos resultados, nas estratégias que abordaremos para
determinados fins, a percepção de planejar visa a capacitação do ser para pôr
em prática as suas ideias centrais dos pontos situados. A ação de planejar é
moduladora, por que é uma terna construção de nossas atividades, sendo ou
não especializados em planejar, todos nós estamos envolvidos de certa forma
com este contexto, desde de um pequeno planejamento familiar, a uma situação
complexão de planejamento da estrutura de um edifício, todos nós já tivemos
um contato com o planejamento.
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O planejamento encontra-se intrínseco aos desígnios do ser
humano e está iminentemente ligado a nossos fazeres cotidianos.
O simples fato de pensarmos antes de agir, significa que estamos
planejando nossa ação. Isso acontece a todo o momento em
nossas tarefas e afazeres diários, mesmo sem percebermos. Ao
longo de um dia de trabalho, por exemplo, um vendedor pode
fazer um roteiro para atender seus clientes, de forma que, devido
ao ato de delimitar o seu itinerário e delinear o seu caminho
gastará menos tempo do que se o fizesse a esmo. Podemos dizer
que sem planejamento, este sujeito não executaria suas tarefas
num espaço de tempo suficiente para atender seus clientes com o
qual logrou êxito o fazendo. Dessa forma, podemos caracterizar
o ato de pensar e agir como uma forma de planejamento.
(BOTARELI; VIEIRA; SALERNO)

A ação de planejar, tende a ser algo subjetivo e objetivo ao mesmo tempo, o
desenvolvimento de cada etapa é importantíssimo para se atingir a meta desejada,
as condições devem ser pré-antecipadas para que se haja um planejamento
estratégico e indo além das nossas visões predatórias, algo paradigmático que
venha a renovar as nossas ações, os bons planejamentos são vistos a partir da sua
metodologia abordada, não podemos esquecer que o planejamento deve visar
sempre a construção e a transformação, a mediação tende a ser consciente e
intencional, causando um novo rompimento com a mesmice estabelecida dos
nossos avanços e debatendo de frente novos projetos e anseios, Vasconcellos
(2000, p. 79):
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O planejamento enquanto construção-transformação de
representações é uma mediação teórica metodológica para
ação, que em função de tal mediação passa a ser consciente e
intencional. Tem por finalidade procurar fazer algo vir à tona,
fazer acontecer, concretizar, e para isto é necessário estabelecer
as condições objetivas e subjetivas prevendo o desenvolvimento
da ação no tempo.

Todo o processo educacional deve sim ser planejado para que possamos
colher melhores resultado, ou, mesmo que não colhamos, possamos adquirir
experiências do campo de saber para poder aperfeiçoa-lo, já que o planejamento
educacional deve ser flexível, assim, vemos uma oportunidade de crescimento
profissional imensa, e temos que ver que esta parcela de melhoria, cabe a nós
educadores, não devemos prosseguir no erro, ou ainda, viver na educação,
sem dar uma boa condição ao nosso educando, o planejamento educacional
ele vai ir além do campo educacional, para formar bons cidadãos é necessário
um cuidado especial, é necessário treina-lo para as habilidades que a sociedade
pede, principalmente quando estamos sendo guiados pelo capitalismo, que
avulsa cidadãos preparados, de acordo com essa perspectiva, a escola tende a
adaptar seu currículo, planejamento e metodologia a essa nova ordem social.
O planejamento deve ir além do preenchimento de papeis e de rotinas prémontadas, como afirma Libâneo (1994, p. 222):
A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples
preenchimento e formulários para controle administrativo, é,
antes, a atividade consciente da previsão das ações político –
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pedagógicas, e tendo como referência permanente às situações
didáticas concretas (isto é, a problemática social, econômica,
política e cultural) que envolve a escola, os professores, os alunos,
os pais, a comunidade, que integram o processo de ensino.

O planejamento inferi nas ações pedagógicas, quando estão interligadas
a realidade a sua volta, principalmente a dos educandos. Através de uma forma
direta ou indireta, o planejamento educacional inferi nos educandos uma tomada
de reflexões pelas práticas pedagógicas executadas em sala de aula.
ALGUNS BENEFÍCIOS DE UM BOM PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL: REFLEXÕES DE UM GRADUANDO EM
PEDAGOGIA.
Alguns elementos são indispensáveis para um bom desenvolvimento
de um planejamento, entre eles podemos citar: conhecimento da realidade a
qual se vai desenvolver tal planejamento; meios e recursos disponível para que
se consiga alcançar os objetivos desejados, com as metodologias descritas no
planejamento. Segundo (Oliveira, 2007. p.21) “planejar é pensar sobre aquilo que
existe, sobre o que se quer alcançar, com que meios se pretende agir”.
O planejamento é uma ferramenta indispensável na organização
profissional, pois o profissional a necessidade de conhecer e compreender a
tal realidade que se vão trabalhar, só assim vai conseguir almejar objetivos e se
trabalhar com a metodologia de onde se encontra. Tendo assim mais qualidade
e obtendo mais resultados positivos de seu trabalho.
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Planejar é estudar, organizar, coordenar ações a serem tomadas para
uma realização satisfatória e assim visar antes de tudo o desenvolvimento de seu
planejamento e assim analisar os objetivos alcançados. O planejamento auxilia
na orientação, na organização, nas metodologias que vão ser desenvolvidas e
nos objetivos almejados. Podemos dizer que o planejamento é um importante
aliado ao todo e qualquer exercício do trabalho profissional.
O planejamento deve ser tratado como algo necessário ao trabalho
profissional, pois é um método aplicado para a intervenção profissional, ou
seja, o profissional deve investigar e analisar a realidade para só assim propor
uma intervenção eficaz e conseguir realizar e todos os objetivos necessários.
“Uma educação que, pelo processo dinâmico, possa ser criadora
e libertadora do homem. Planejar uma educação que não limite,
mas que liberte que conscientize e comprometa o homem diante
do seu mundo. Esta é o teor que se deve inserir em qualquer
planejamento educacional” (OLIVEIRA. 2007 p.27).

Azanha (1993, p.70-78) traz alguns aspectos da importância das teorias
do planejamento que merecem muita atenção. Para ele, mesmo que o conceito de
planejamento seja muito amplo e mesmo a ausência de teoria de planejamento,
não se pode deixar de ver a necessidade de o planejamento reunir informações
e conhecimentos sobre a realidade que se pretende modificar.
O significado do termo planejamento é muito ambíguo, mas
no seu trivial compreende a ideia de que sem um mínimo de
conhecimentos das condições existentes numa determinada
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situação e sem um esforço de previsão das alterações possíveis
dessa situação, nenhuma ação de mudança será eficaz e eficiente,
ainda que haja clareza a respeito dos objetivos dessa ação. Nesse
sentido trivial, qualquer indivíduo razoavelmente equilibrado
é um planejador. [...] não há uma ciência do planejamento,
nem mesmo há métodos de planejamento gerais e abstratos
que possam ser aplicados à variedade de situações sociais
independentemente de considerações de natureza política,
histórica, cultural, econômica etc. (AZANHA, 1993 p.70-78).

Vasconcelos (2000, p.63) define o planejamento “enquanto construçãotransformação de representações é uma mediação teórico metodológica para a ação, que, em
função de tal mediação, passa a ser consciente e intencional. ” Criamos o planejamento
como instrumento teórico-metodológico para assim intervirmos na realidade.
Dessa maneira, o planejamento é indispensável a ação educativa e ao fazer
pedagógico.
REFLEXÕES ACERCA DE ALGUMAS DIFICULDADES DO
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Então o planejamento é necessário em todas as áreas, que vem sendo
utilizado no decorrer do desenvolvimento da sociedade, para pensar e organizar
ações com o intuito de alcançar determinados objetivos e metas, seja numa
empresa, numa associação, até mesmo em nosso próprio lar etc. Quando
nós tratamos da educação, e do processo de ensino e aprendizagem. Pois no
ambiente educacional, ele apresenta determinadas maneiras, onde a escola tem
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o papel importante, planejar com todos funcionários para arquitetar melhoria
na organização da instituição durante o ano letivo.
Neste caso, o planejamento para o docente é importante, pois trata–se
de um instrumento fundamental, para nortear o que vai ser transmitido em sala
de aula, então ele acaba sendo um guia, durante suas atuações, e principalmente
no final do ano letivo, onde pode-se perceber, se os objetivos propostos pelo o
professor foi alcançando com sucesso. Então para planejar o ensino, ou a ação
didática, precisa-se de vários procedimentos pelo o qual o docente vai realizar
junto a seus alunos, e buscar uma sistematização das atividades, que visa atingir
os objetivos educacionais estabelecidos. Nesse sentido, o planejamento de ensino
torna-se a execução do currículo escolar. Podendo ser alterado sempre que
necessário.
Para Vasconcellos (2000), o planejamento deve ser compreendido
como um instrumento capaz de intervir em uma situação real
para transformá-la. Como vemos fica reservado ao planejamento
à função de direcionar o trabalho de forma que esta aconteça de
forma consciente e capaz de organizar e proporcionar mudanças.

Através do planejamento facilita o trabalho pois contém os objetivos,
justificativas e metodologias do que estiver em pauta, e uma observação muito
importante deve ser acompanhado continuamente.
Uma das dificuldades que geralmente encontramos nas escolas é
a desqualificação do trabalho docente, quanto o professor que está atuando
em sala de aula, foi posto para ensinar sem qualquer formação, por meio de
seleção política, e com isso acaba deixando o planejamento de ensino, à parte,
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desvalorizando essa ferramenta de tamanha valia. Sendo assim o processo de
desenvolvimento educacional fica praticamente impossível de acontecer nas
escolas, pois não basta apenas planejar, e sim buscar meios para que o planejamento
possa ser posto em prática para que o professor obtenha um bom resultado na
aprendizagem dos alunos, até por que é a partir de um projeto que fazemos
com que os Alunos atinjam determinadas competência, pois tal planejamento
é construído de acordo com a realidade da instituição em geral.
O planejamento do processo de ensino não deve ser construído de
qualquer jeito, não pode ser um modelo único para toda e qualquer instituição,
pois o mesmo deve ser pensado e organizado de acordo com a realidade de cada
escola, que, carrega com elas especificidades diferentes, como por exemplo sua
estrutura. Planejar antecipa mentalmente uma sequência de ações que serão
desenvolvidas e realizadas com o intuito de alcançar um determinado objetivo,
porém todo planejamento deve ser flexível, pois no desenvolver destas ações
pode aparecer algumas dificuldades, e é nesse sentido que o planejamento
deverá ser repensado de maneira que possa superar tal dificuldade. Nesse sentido
podemos entender e enxergar o planejamento como o princípio do sucesso do
ensino aprendizagem dentro de uma instituição escolar, ou nos demais campos
de trabalho. Durante a preparação e organização prévia de unidades escolares,
o planejamento escolar
Consiste numa atividade de previsão da ação a ser realizada,
implicando definição de necessidades a atender, objetivos a
atingir dentro das possibilidades, procedimentos e recursos a
serem empregados, tempo de execução e formas de avaliação. O
processo e o exercício de planejar referem-se a uma antecipação
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da prática, de modo a prever e programar as ações e os resultados
desejados, constituindo-se numa atividade necessária à tomada
de decisões. (LIBÂNEO, 2001, p.123)

O bom professor, planeja suas aulas construindo sequencias didáticas para
que sua atuação em sala de aula seja organizada de maneira a despertar no aluno
a curiosidade e o desejo de descobrir algo novo, e é dessa forma que o mesmo
ativa seus conhecimentos prévios construindo novos conhecimentos, a partir do
que a professora apresenta em suas aulas, e dessa maneira sua aprendizagem será
significativa. Sendo assim, alguns professores encontram dificuldades na hora
de planejar em relação aos recursos e meios, pois a através destes recursos que
eles irão traçar uma meta para poder alcançar seus objetivos, outra dificuldade
que despertar bastante atenção dos educadores é tentar adequar o planejamento
aos diferentes níveis de aprendizagem dos alunos.
Geralmente o que encontramos na maioria das escolas públicas,
são planejamentos documentados, formalizados, porém, nunca utilizados,
pois os professores planejam suas aulas aleatoriamente, de qualquer jeito, e
lamentavelmente isso acaba trazendo como consequência o insucesso dos alunos
e respectivamente da instituição escolar. O planejamento para o professor e
para o aluno faz com que o ensino e a aprendizagem aconteçam de forma mais
espontânea e significativa.
Para considerar os conhecimentos dos alunos é necessário
propor situações em que possam mostrar os seus conhecimentos,
suas hipóteses durante as atividades implementadas, para que
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assim forneçam pistas para a continuidade do trabalho e para o
planejamento das ações futuras (XAVIER, 2000, p. 117)

É importante ressaltar que a família está inserida dentro do planejamento,
colaborando de maneira direta e indireta, a grande dificuldade está em uma
minoria sobre participação dos pais no que é proposto pela escola e pelos
professores, e muitas vezes acaba prejudicando o aluno nessa junção, de escola
x pais.
Em relação a gestão escolar tem como dever integrar todos os envolvidos
no ensino aprendizagem no ambiente escolar, por isso é necessário, sim que a
mesma esteja engajada no planejamento escolar. A gestão escolar pode colaborar
no planejamento através de palestras relacionadas aos conteúdos passados em sala
de aula, envolvendo-se também em todos os projetos propostos pelos docentes.
Uma das características muito importante ou talvez seja uma grande dificuldade
para muitas instituições, o diretor precisa perceber a importância e capacitar seus
professores a fim de que se vejam como ótimos profissionais, para obter o melhor
desempenho num ambiente escolar, pois serão responsáveis para formação de
identidades pautadas em valores éticos, para que a vida em sociedade possa ser
realizada de maneira plena.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que ao término deste artigo, o leitor possa refletir sobre o
grande papel que o planejamento educacional tem na vida de um pedagogo
ativo e inovador, o planejamento em si é uma ferramenta eficaz quando usado
corretamente para transformar aulas normais em aulas extrovertidas e com mais
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dinamismo para que o aprendizado em si seja o verdadeiro autor desta ação
pedagógica. Temos de refletir muito sobre a sua presença na vida de muitos
professores, não podemos esquecer que o planejamento é algo concreto e útil,
o que está acontecendo cada vez mais é que os professores se prendem aos
instrumentos pré-montados que o sistema educacional oferece, que ao invés
de serem aliados, tornam-se monótonos e cada vez mais deixam os professores
na mesmice e sem ações críticas enquanto se trabalhar em sala de aula.
Necessariamente as ações pedagógicas estão impregnadas ao modo de planejar
de cada educador, uns enfocam a realidade do aluno em seu planejamento,
outros não querem ter mais trabalhos por construir propostas pedagógicas de
intervenção na realidade, estamos refletindo ainda dentro do planejamento
a qualificação que cada professor tem, e se estão acontecendo as verdadeiras
ações propostas pelo PNAIC e PACTO, necessariamente temos que saber que
esta luta por um bom planejamento e por suas grandiosas ações tendem a ser
universal, quando o professor tiver condições firmes e dignas de um trabalho
em ação, quando for motivado pelo seu trabalho, quando ele se der conta que
planejar vai ir além de uma sala de aula e que o planejamento educacional pode
mudar vida de educandos e de suas famílias, já que necessariamente temos
que pensar nas propostas de intervenções mútuas que devam colocar os pilares
centrais da sociedade como a família, a escola e a sua comunidade, nas ações
de um planejamento educacional digno, não é uma tarefa fácil, mas também
não é monótona.
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REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO PEDAGÓGICO
INFANTO-JUVENIL NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA,
ESPERANÇA- PB31
Daiana Domingos Pereira32.

RESUMO:
Este trabalho teve como objetivo registrar algumas reflexões sobre o
processo educativo em uma escola pública do município de EsperançaPB, cujo foco da pesquisa foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental
Manoel Pereira da Silva, localizada na comunidade Bela Vista, numa
perspectiva de valorização do processo de formação de professores e do
processo pedagógico, pelo qual as crianças e os jovens dessa comunidade
passam dentro e fora da escola. Teve como objetivo geral compreender
como se deu o processo educativo da comunidade Bela Vista e a relação
existente entre escola e comunidade. Para responder esta questão foi
necessário inicialmente: Identificação de fatores históricos que são
relevantes para a compreensão desse processo; Incentivar os outros
31 Este texto é uma adaptação resumida do texto original (Artigo apresentado e entregue como
trabalho de conclusão do Curso de Pós Graduação em Educação Infantil, pela Faculdade
Evangélica Cristo Rei, em outubro de 2014).
32 Daiana Domingos Pereira, tem Pós Graduação em Educação Infantil, pela Faculdade Evangélica
Cristo Rei- F.E.C.R., no ano de 2014. Licenciada em Pedagogia- PEC/MSC pela Universidade
Federal da Paraíba- UFPB, Através do Convênio entre Universidade e Movimentos Sociais, no
ano de 2011. daianadp.domingos@gmail.com
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esperancenses a conhecer a história dessa comunidade e incentivar
a valorização das profissões voltadas para a educação. E, para, além
disso, a pesquisa tentou compreender o significado de uma educação
de qualidade para o público infanto- juvenil da referida comunidade. A
metodologia consistiu em pesquisas bibliográficas, em que utilizamos
as referências: Caldart (2004), Kruppa (1993), Pistrak (2000), Saviani
(2003), entre outras. Deste modo realizamos a pesquisa qualitativa do
tipo pesquisa participante, em que aplicamos questionários e entrevista.
Em síntese, esse trabalho possibilitou compreender algumas reflexões
sobre o processo educativo dessa comunidade.
Palavras chaves: Educação, Formação e papel do professor.

INTRODUÇÃO
Este artigo teve como objetivo estudar a realidade da Escola Municipal
De Ensino Fundamental Manoel Pereira da Silva, localizada na comunidade Bela
Vista33, no município de Esperança- PB e sua relação com a comunidade escolar.
Tomamos esta escola como referência para pensar a realidade da escola pública
na região. Nesta direção realizamos um trabalho de pesquisa de campo com o
intuito de acompanhar por alguns dias a escola municipal, da rede pública de
ensino (sem a pretensão de analisar as demais escolas da rede pública do referido
município), fazendo as suas caracterizações e observando o ensino implantado
nessa escola, a qualidade do seu ensino, sua estrutura física, equipe pedagógica,
metodologias implantadas, seu Projeto Pedagógico e as suas especificidades. Essa
33 Quando a autora fala sobre a comunidade Bela Vista, ela está se referindo a comunidade ao todo.
Tanto aos assentados do Sítio Bela Vista (moradores da Zona Rural da comunidade) quanto aos
moradores da Zona Urbana (que é uma das periferias do município em questão).
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pesquisa é resultado de observações e análises realizadas no período entre 2010 a
2012. A mesma serviu de base para que pudéssemos compreender melhor toda
a organização da escola, inclusive, do processo pedagógico, tendo como base a
trajetória histórica de nosso país, em todos os aspectos, assim como problemas e
dificuldades que são apresentados no sistema educacional brasileiro, em especial,
no que diz respeito à formação de professores. Com os conhecimentos adquiridos
foi realizada uma análise reflexiva sobre o ensino dessa escola.
Este trabalho é fundamental para todos os esperancenses, porque são
reflexões sobre o processo educativo que crianças e jovens de nossas comunidades
vivenciam cotidianamente na escola. Mas os aspectos analisados podem ser
observados em outras escolas da rede pública de ensino. Deste modo utilizamos a
pesquisa qualitativa do tipo pesquisa participante, em que aplicamos questionários
(para a coleta de dados na pesquisa na escola, a fim de verificar se as informações
colhidas condizem com a realidade da escola) e entrevista.
A relevância social dessa investigação atende não somente, aos professores,
crianças e jovens dessa comunidade, mas também, a população, em geral, do
município de Esperança. Trata- se da formação de professores e da valorização
do processo pedagógico, pelo qual, crianças e jovens vivenciam diariamente,
através da relação entre a escola e a comunidade, na qual, estão inseridos.
A ideia de pensar a escola e o seu público alvo, partiu da inquietação
de como uma Instituição de Ensino trabalha com duas realidades adversas ao
mesmo tempo, de um lado, a zona rural e do outro, uma área de periferia do
município. Como a escola vem trabalhando essas diferenças?
Nesse sentido procuramos indagar fatos relevantes que nos possibilitaram
compreender o papel fundamental da educação na comunidade Bela Vista. A
comunidade Bela Vista, inicia-se na Rua: Barão do Rio Branco, no Bairro Beleza
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dos Campos e termina na zona rural, com o Assentamento Bela Vista (atualmente
Sítio Bela Vista, no município de Esperança- PB. Esta comunidade, possui um
Posto de saúde: o Posto de saúde Lúzia Pereira da Silva e uma instituição pública
de ensino, a Escola Municipal De Ensino Fundamental Manoel Pereira da Silva.
A escola situa- se em uma área de transição, entre a Zona rural e a
periferia do Município, em questão. A comunidade passou a ter um papel
fundamental, predominante para que a escola permanecesse ativa. Embora a
comunidade Bela Vista, não interfira diretamente nas discussões e nem participa
dos planejamentos realizados pela escola, ela manteve a escola funcionando.
No ano de 2009, a referida escola passou por momentos difíceis, correndo o
risco de ser desativada porque o índice de alunos matriculados era baixíssimo.
Como forma de salvar essa Instituição, a atual gestora e os demais funcionários,
pediram ajuda aos pais dos alunos e aos outros moradores da Comunidade, uma
solução para evitar o fechamento da escola.
A escola interfere na vida da comunidade, a partir do momento que ela
passa a ver seus alunos como sujeitos que já trazem um certo conhecimento que
é anterior a vida escolar, resultado de aprendizagens adquiridas cotidianamente,
no convívio com outras pessoas, nas relações de trabalho. Enfim, todos os
processos educativos tem em si, uma intencionalidade. A comunidade, por sua
vez, passa a interferi na escola a partir do momento, que a mesma passa a se
interessar e a participar das atividades desenvolvidas pela escola.
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1. ELEMENTOS DA TRAJETÓRIA HISTÓRICA DE NOSSO
PAÍS, QUE SÃO RELEVANTES PARA A COMPREENSÃO DESSE
PROCESSO, NO QUAL, SE ENCONTRAM AS ESCOLAS DA
REDE PÚBLICA.
As leis que regem o nosso país é um elemento fundamental para
entendermos as explorações sociais presentes em uma sociedade capitalista e,
em meio a essa conjuntura, buscar compreender como se dar o processo de
formação dos sujeitos, da educação, em geral. Nesse sentido, faz-se necessário
analisarmos a trajetória histórica de nosso país.
Em 1990, é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei de nº
8. 069/90, de 13 de Julho de 1990, no seu artigo 227 do Capítulo VII, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, determina que:
[...] É dever da família, da sociedade e do estado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de coloca- lós a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão [...]. (BRASIL, Estatuto da
Criança e do Adolescente, 1990).

No modelo Neoliberal a educação é voltada apenas para o mercado de
trabalho. Há um significativo avanço de escolas técnicas nesse período, com
o objetivo de dar um salto de qualidade na educação e no desenvolvimento
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econômico. Fazendo com que a educação passa- se a ter quantidade e não
qualidade. Os professores não são valorizados, não são motivados e não tem
mais as formações continuadas que deveriam ser realizadas por municípios, para
que esses profissionais continuem se capacitando.
Para garantirmos uma educação de qualidade e inclusiva faz-se necessário
que o professor inicie o seu trabalho partindo da realidade de seus educandos,
mas não se deter apenas a ela. O professor precisa inovar. Nessa perspectiva cabe
pensar que, entre teoria e prática destacam- se dois instrumentos pedagógicos
importantes: O primeiro é o plano de aula, nesse o professor coloca inicialmente,
suas ideias de como serão trabalhados os conteúdos para depois, coloca- lós em
prática em sala de aula, para isso é fundamental ter flexibilidade, para poder fazer
determinados ajustes no plano de aula. O segundo é o PP (Projeto Pedagógico)
que deve ser atualizado anualmente, levando em consideração a realidade da
comunidade, na qual estão inseridos e todos os aspectos que regem a escola:
administrativos e pedagógicos.
A educação proposta pela sociedade capitalista tem a função de qualificar
mão-de-obra para o mercado de trabalho. A educação caracteriza- se ainda, pelo
ensino defasado, a relação professor e educando é vertical, os conteúdos não condiz
com a realidade dos educandos, sendo trabalhados apenas os conteúdos do livro
didático, o PP e os planejamentos do calendário escolar não tem a participação
da comunidade escolar, pois são elaborados pelas Secretarias Municipais de
Educação e, que também não condiz com a realidade da comunidade, cada
comunidade tem a sua especificidade. Quando deveria formar sujeitos conscientes
para a formação de outros sujeito.
Segundo PISTRAK (2000, pág.30):
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[...] A escola sempre foi uma arma nas mãos das classes
dirigentes. Mas estas não tinham nenhum interesse em revelar
o caráter de classe da escola: as classes dirigentes não passavam
de uma minoria, uma pequena minoria, subordinando a maioria
a seus interesses, e é por isso que se esforçavam para mascarar a
natureza de classe da escola, evitando colaborar na destruição
de sua própria dominação. Ao contrário, um dos problemas
da revolução social é exatamente o de mostrar a natureza de
classe da escola no contexto de uma sociedade de classes [...].
(PISTRAK, 2000, pág. 30).

Para contrapor essa escola, essa educação que estudamos e que vemos
as crianças de nossas comunidades estudando, os movimentos sociais lutam
por uma escola única para todos, para que eles passem pelo mesmo processo.
A relação professor e educando deve ser dada de forma horizontal, onde não
exista superior ou inferior de conhecimentos e sim, conhecimentos diferentes
e que haja a troca desses conhecimentos, gerando o diálogo, a elaboração do
PP deve ser feita coletivamente com a comunidade escolar, a valorização e a
motivação do professor, aulas de campo (aulas extra classe, onde fazem o uso
da teoria e da prática).
Segundo CALDART (2004, pag.290),” pensar no jeito de ser da escola
como ambiente educativo onde acontece a formação humana”. A educação
deve ser pensada no seu sentido humano, para melhorar o convívio social de
uma dada sociedade, contribuindo para a transformação social. Do mesmo
modo, devemos ver o trabalho como um princípio educativo, estudando a sua
essência, sua natureza.
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Quando se trata da educação infanto-juvenil, o lúdico é fundamental.
Implica em ver o “brincar”, como um processo educativo, no qual, as crianças e
adolescentes expressam sentimentos, curiosidades e criatividades, para resolver
determinados desafios proposto através dessas atividades lúdicas. As atividades
lúdicas servem para que as crianças desenvolvam habilidades importantes nesta
fase que elas estão vivenciando, como por exemplo: concentração, socialização,
criatividade, etc. Habilidades que acompanham a criança por toda sua vida
escolar, tornando em uma aprendizagem mais significativa.
Pressupõe do fato de que tudo que os professores realizem em sala de
aula tem uma intencionalidade. Então, os professores devem adequar os jogos
ou o brincar (que não necessariamente seja, um jogo material, pode ser um
acróstico) ao conteúdo ou a temática que está sendo trabalhada, utilizando-o
como suporte pedagógico.
O educador deve ser um mediador do conhecimento e, para isso, é
necessário conhecer a realidade dos educandos, podendo ser realizado da seguinte
forma: indo as comunidades nas quais os educandos fazem parte, inserindo-se
nelas e participando das atividades que são desenvolvidas nessas comunidades,
constatando os dados da realidade, fazendo a organização dessas informações,
problematizando, fazendo reflexões pedagógicas, indo na raiz e por último,
aprofundando com bases teóricas.
Projetos para a escola que leve em consideração a especificidade da
comunidade, na qual, a escola faz parte. Projetos que não sejam voltados para
o mercado de trabalho, mas sim, para melhorar e valorizar os sujeitos para
que sintam- se motivados a continuar buscando compreender os processos
sócio- históricos. Projetos que reconheça e valorize a cultura da comunidade,
que incentive a leitura, a prática de esportes e que seja acessível a todos. O
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professor tem o papel fundamental na criação de ações voltadas para as crianças,
jovens e adolescentes, fazendo interligação dos saberes no processo de ensino
aprendizagem.
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei de nº 9.
394 de 20 de dezembro de 1996, artigo 1º, determina que: “A educação abrange
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”.
As formas de trabalhar com a educação devem respeitar e valorizar os
conhecimentos que os educandos trazem para sala de aula porque, o conjunto de
experiências educativas podem ser adquiridas não só nas instituições de ensino,
mas também, na prática do cotidiano, nos espaços cujos quais os indivíduos
estão inseridos.
Conforme KRUPPA (1993, pág. 33 e 35):
[...] O aprendizado de qualquer lógica é uma atividade altamente
situada que não pode ser tratada como se estivesse livre do
contexto, sob a pena de não tornar parte do modo de vida
do aluno. (...) é preciso que os educadores se preocupem, ao
construírem os currículos escolares, com as relações que devem
estabelecer entre o saber escolar e aquele que existe fora da escola
[...]. (KRUPPA, 1993, pág. 33 e 35).

A gestão de uma escola deve ser participativa, conquistar as pessoas
e envolvê- las de forma que coloque o seu coração, sua criatividade, seu
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compromisso, se empenhar ao máximo, dando o melhor de si a serviço de um
objetivo.
2. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA E SEUS
MÚLTIPLOS ASPECTOS
Esta escola atende as crianças da comunidade, nos turnos: manhã e tarde.
Com o funcionamento da creche (para as crianças menores que 6 anos) e os
anos iniciais do Ensino Fundamental (para crianças com faixa etária superior a
6 anos). E para os jovens da comunidade, essa escola conta com uma turma de
educação de Jovens e Adultos- EJA.
Em relação a sua estrutura física, a escola dispõe de: quatro salas de aula
(sendo que uma funciona também, como sala de Computação), uma secretaria
(que funciona também, como diretoria), dois banheiros (um feminino e um
masculino), um bebedouro (que é também, o local onde os alunos lavam as mãos
quando saem dos banheiros), uma cantina, um pátio, um espaço de recreação
e duas cisternas). Não possui quadra de esportes ou biblioteca (os livros são
armazenados em estantes nas salas de aulas ou, até mesmo, nos corredores da
escola) e não possui acessibilidade para crianças e jovens com necessidades
especiais.
Em níveis administrativos e funcionais da escola, no ano de 2009, a nova
gestora da escola precisou reunir os professores através de uma reunião, para
tentar recuperar os alunos. Por causa da má administração da gestão anterior,
a escola que tinha até então, mais de 200 alunos matriculados em dois turnos
(manhã e tarde), atendia da pré- escola ao 6º ano do fundamental, com faixa
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etária entre 6 a 14 anos, no início de 2009, tinham sido matriculados apenas, 50
alunos no turno da manhã. Como forma de reestruturar a escola, a gestora pediu
auxílio e apoio dos professores para ir a busca dos alunos nas suas residências,
no intuito de conversar com seus responsáveis, tentando resolver a questão da
evasão escolar. Uma das soluções encontradas pela comunidade escolar foi a
estruturação da creche no turno da tarde. Os números de alunos matriculados
subiram de 50 para 143 alunos, fora os alunos que são atendidos na creche. A
gestora ainda enfrentou outro problema, um de caráter financeiro, o senso
escolar que é realizado no município a cada dois anos, registrou a escola com a
quantidade de 50 alunos matriculados.
A escola tem sete funcionários: três professores, uma gestora, duas
merendeiras e um porteiro. Todos os professores têm nível superior completo
e um é especialista em Psico- pedagogia. Segundo informações da própria
gestora da escola, não houve mais um número acentuado de evasão escolar. O
corpo técnico da escola é formado apenas, por um dentista, que realiza palestras
e um mutirão de escovação, uma vez por semana. Não possui coordenadores,
supervisores, orientadores, assistentes sociais ou psicólogos.
Nos aspectos pedagógicos, destacamos as seguintes inquietações:
sistema multi- seriado; a escola não realiza o planejamento semanalmente com
a participação de toda comunidade escolar (os conteúdos já vem da Secretaria
Municipal de Educação pré-estabelecidos e definidos); o Projeto Pedagógico (PP)
não é atualizado anualmente, o PP da escola ainda é do ano de 2006. A escola não
dispõe de nenhum material didático de apoio ou jogos educativos, limitando- se
apenas, ao livro didático. A escola trabalha com quatro temas complexos, para
serem desenvolvidos durante todo o ano letivo, um por bimestre, mas que não
condiz com a realidade dos alunos; a sala de computação é utilizada uma vez
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por semana, por cada turma e não tem acompanhamento de um profissional,
o professor de computação da escola é um voluntário da comunidade.
As crianças e os jovens do Sítio Bela Vista, passam por outros processos
educativos, trazendo com eles, aprendizagens diferentes, da que outras crianças
da mesma comunidade poderiam trazer, isso por causa do fato de viverem
realidades diferentes. Trata-se das relações cotidianas, de suas vivências, na ajuda
que dão a seus pais nos trabalhos domésticos e do campo (na época de plantio e
de colheita dos alimentos). Ambos estudam (ou estudaram) na Escola Manoel
Pereira da Silva, que fica a 4 metros de distância do Sítio.
Muito dos jovens dessa comunidade largaram os estudos, antes de concluir
o Ensino Fundamental, para poder trabalhar e ajudar no sustento de suas famílias,
porque a maioria das jovens engravidaram precocemente e cada uma tem em
média, mais de um filho. Tanto as crianças como os jovens não participam de
nenhum projeto porque, tanto o sítio, quanto a comunidade, em geral, não
proporciona e não elabora projetos voltados para o público infanto- juvenil.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
As reflexões entorno das escolas da rede pública de ensino, em especial,
a Escola Manoel Pereira da Silva tem uma importância sócio- educativa para a
Comunidade Bela Vista. Elas retratam as práticas pedagógicas dos professores que
ensinam as crianças e os jovens da referida comunidade. Como foi estruturada,
como é formada a equipe pedagógica, quais são as metodologias implantadas
na escola, se tem PP e se ele é atualizado anualmente, se a comunidade escolar
participa da elaboração dos planejamentos da escola, se os professores passam
por formações continuadas e recebem materiais pedagógicos de apoio, não
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limitando- se apenas ao livro didático, se os conteúdos condizem com a realidade
dos alunos, entre outros fatores que devem ser relevantes para garantir um ensino
de qualidade nas escolas de rede pública de nosso município.
Além disso, estas reflexões trouxeram a compreensão de alguns fatores da
trajetória histórica de nosso país e de como esses fatores influenciam diretamente
ou indiretamente na vida dessas crianças e desses jovens.
À medida que as escolas passam a reconhecer e a valorizar a cultura e as
aprendizagens que os alunos trazem, consigo, durante sua trajetória cotidiana de
práticas pedagógicas relacionadas às suas experiências na comunidade, a escola
está trabalhando a memória desses sujeitos. Ou seja, a memória de um lugar
possibilita uma interpretação possível do passado levando em considerações as
inquietações internas, o seu envolvimento psicológico com o lugar.
Analisando os aspectos físicos, pedagógicos, administrativos e funcionais
da escola, verificamos que a comunidade não participa ativamente da escola e
nem a escola participava das atividades realizadas na comunidade. Alguns ainda
se preocupam com a situação da escola, mais não interferem na mesma, pois
acham que não tem o direito de se intrometerem nos assuntos da escola.
Portanto, as escolas de rede pública só vão ser de qualidade quando
houve a valorização dos profissionais de educação, quando o trabalho passar a
ser visto como princípio educativo e a educação passar a ser trabalhada no seu
sentido humano.
Nesse sentido, uma educação de qualidade é um direito de todos os
cidadãos. 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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ASSENTAMENTO BELA VISTA: UMA HISTÓRIA EM
CONSTRUÇÃO34
Daiana Domingos Pereira35

RESUMO:
Este trabalho teve como finalidade sensibilizar o município de
Esperança-PB para conhecer a história de um dos seus Assentamentos
mais antigos, o Assentamento Bela Vista, 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 de construção da histórica do Assentamento Bela
Vista, no Município de Esperança-PB. Para responder esta questão
foi necessário inicialmente: identificar os fatores 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. E, para, além disso, a pesquisa tenta compreender o

34 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.
35 Daiana Domingos Pereira, tem Pós Graduação em Educação Infantil, pela Faculdade Evangélica
Cristo Rei- F.E.C.R., no ano de 2014. Licenciada em Pedagogia- PEC/MSC pela Universidade
Federal da Paraíba- UFPB, Através do Convênio entre Universidade e Movimentos Sociais, no
ano de 2011. daianadp.domingos@gmail.com
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significado sócio educativo da História do referido assentamento dentro
de um Município Paraibano. A metodologia consistiu em pesquisas
bibliográficas, em que utilizamos as referências: Arroyo (2008), Caldart
(2008), Brandão (1999), Durkheim (1967), Borges (2007), 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 de
construção da histórica e a sua relação com o município.

Palavras-chave: Assentamento, Reforma Agrária e Papel do Pesquisador.
INTRODUÇÃO:
Este trabalho é fundamental para o Município de Esperança- PB, porque
o Assentamento Bela Vista é um dos assentamentos mais antigos do Município.
Essa pesquisa foi desenvolvida em três etapas: a investigação no Assentamento, a
coleta de dados e a análise desses dados. A organização das informações obtidas
através da investigação seguiu a sequência das etapas citadas anteriormente.
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.
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;
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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. Conforme Demo (1996, p.40):
[...] a pesquisa assume contornos existenciais, porque encerra
o desafio histórico-estrutural de compreender e enfrentar a
desigualdade social, num processo que nunca termina. Pesquisa
coincide com a vontade de viver, de sobreviver, de mudar, de
transformar, de recomeçar. Pesquisar é demonstrar que não se
perdeu o senso pela alternativa, que a esperança é sempre maior
que qualquer fracasso, que é sempre possível reiniciar.

Nesse sentido, a pesquisa é um instrumento fundamental para transformar
determinada comunidade, porque ela age de acordo com as observações e com
a coleta de dados que o pesquisador adquire através da comunidade.
O saber popular e as práticas pedagógicas das pessoas que compõem essa
comunidade somam- se aos conhecimentos científicos, as teorias já estudadas
pelo pesquisador. A união desses diferentes conhecimentos faz do pesquisador
um ser crítico e flexível. Porque, a uma junção da teoria e da prática.
O resultado dessa união de conhecimentos deve ser devolvido para
a comunidade para que haja a formação de mais seres críticos, flexíveis e
conscientes. Esse é o papel do pesquisador e da pesquisa em geral, intervir na
comunidade e proporcionar uma formação significativa para as pessoas que
vivem naquela comunidade.
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Na organização e na análise dos dados coletados, cabe ao pesquisador
incentivar os assentados a continuarem buscando conhecer a história do
Assentamento e da comunidade onde os mesmos produzem não só, seus
alimentos, mas também, os seus conhecimentos, adquiridos através das suas
práticas pedagógicas.
Nesse sentido, procuramos indagar fatos relevantes que nos possibilitaram
compreender a construção dessa história e a sua importância sócio educativa.
1. UM POUCO DA HISTÓRIA.
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.
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
Comissão Pastoral da Terra- 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.

209

O Município de Esperança tem três assentamentos são eles: Cícero
Romana I, Maniçoba e Bela Vista. Cícero Romana I é acompanhado pelo
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST e foi desapropriado
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, possui
54 famílias. A atividade econômica deste assentamento é a agricultura, o que
os pequenos produtores colhem é levado para a feira livre que acontecem todos
os sábados. Este assentamento possui uma escola para a Educação de Jovens
e Adultos- EJA. Maniçoba é um assentamento também acompanhado pelo
MST. A propriedade rural Maniçoba foi ocupada em 1989, no mês de Agosto.
Esse assentamento possui 18 famílias e foi desapropriado pelo INTERPA. Sua
principal atividade econômica é a agricultura. O Assentamento Bela Vista, em
especial, era acompanhado pela CPT, foi desapropriado em 1987 pelo INTERPA.
Não possui escola e tem 8 famílias. Uma dessas famílias tem duas filhas que
foram alunas do curso de Pedagogia do Campo- PEC/MSC/PRONERA/
INCRA/CPT: Daiana Domingos Pereira e Viviane Domingos Pereira. Este
assentamento é um grande produtor de limão. Os demais filhos de assentados
do referido PA não terminaram o Ensino Fundamental e os pais deles só sabem
assinar o nome. Apenas o Presidente da Associação e o tesoureiro estudaram
até o 3º ano do antigo Primário.
As associações rurais existentes no município são as dos assentamentos.
Analisando um pouco do município de Esperança, verificamos que a
população urbana não se interessa muito pela história do município. A população
rural, alguns ainda se preocupam com a situação política da cidade, mais não
interferem, pois acham que não tem o direito de se intrometerem nos assuntos
da cidade por serem do campo.

210

Apesar do pouco caso que a população faz com a história local, no que
diz respeito à organização das pessoas, demonstraram bastante desenvoltura para
a realização de seus projetos, só que, claro, nada que motive a vida no campo,
pois na maioria destes projetos são voltados apenas para a vida urbana.
A realização dos assentamentos é importante para que os agricultores
desenvolvam a agricultura familiar e, com a agricultura familiar, os trabalhadores
rurais garantam melhores condições de vida para eles e suas famílias e ajudem no
desenvolvimento econômico do país. Conforme Carvalho (1999) apud Pereira
(2009, p.120),
[...] assentamento é o conjunto de famílias de trabalhadores
rurais vivendo e produzindo num determinado imóvel rural,
desapropriado pelo Governo Federal (no caso de aquisição,
também pelos governos estaduais), com fim de cumprir as
disposições constitucionais e legais relativas à reforma agrária.

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.
Colocando o nosso conhecimento formal em prática no nosso cotidiano
ajudou os assentados a compreender e a refletir sobre a história de um dos
assentamentos mais antigos do município, o Assentamento Bela Vista. Os
assentados desse assentamento já tinham se acostumado com a vida simples
que levavam e que até então não tinham consciência dos seus Direitos.
Conforme Caldart (2008, p.97), “Para nós o coletivo não é um detalhe, é a raiz
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de nossa pedagogia”. Aos poucos procuramos formas de demonstrar as nossas
realizações no curso, para incentiva- lós a participar conosco.
Mediante o que foi posto, o município de Esperança precisa rever o seu
contexto atual, rever muito dos seus conceitos para que haja um desenvolvimento
participativo, uma interação entre campo e cidade.
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.
2. ORGANIZANDO AS IDEIAS.
No perfil dos entrevistados, poderemos observar que a pesquisa foi
realizada com uma pessoa com faixa etária entre 41 a 50 anos e duas pessoas
com faixa etária entre 51 a 60 anos. Conforme o gráfico 1:
Gráfico 1: Faixa Etária.

Fonte: Dados coletados dia: 11/07/2011.
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Como se pode apreciar no gráfico anterior, ele ilustra a porcentagem dos
entrevistados por idade. Os entrevistados foram todos do mesmo sexo, o masculino.
Devido as mulheres do Assentamento Bela Vista ter receios em expressar seus
sentimentos, sua compreensão em relação a determinados assuntos, em especial,
a história do processo de luta e conquista do Assentamento Bela Vista.
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.
Na segunda questão, quando questionamos aos entrevistados: O que
você entende sobre a história do Assentamento Bela Vista? Os entrevistados
expressaram seus pontos de vista em breves resumos. Conforme podemos
observar no quadro abaixo:
Quadro 1: O que você entende sobre a história do Assentamento Bela Vista?

Entrevistado 1

Entendo que foi uma luta muito difícil, na qual
tivemos muito apoio, se não houvesse luta não
teriamos ganhado as terras, a partir do momento
da conquista foi que descobrimos que o pobre tem
valor, mas tem que lutar pelos seus direitos, sem
luta não tem conquista.

Entrevistado 2

Área de Assentamento Bela Vista tem 18 posseiros
que já eram arrendatários e após a venda das terras
para nós posseiros foi quando houve a luta da terra
e após um ano de luta os orgãos que nos ajudou: o
PT, o Sindicato Rural, FETAG, CPT.

Entrevistado 3

Os trabalhadores fizeram um acordo com o
dono da terra. Mas, o dono da terra quebrou
o acordo e colocou tratores na lavoura dos
trabalhadores. Resistiram a polícia veio e expussou
os trabalhadores. Eles por sua vez, acamparam
na ladeira (estrada). Tiveram apoio da CPT, apoio
do PT. Acaparam na Praça, a polícia chegou
e acamparam no Sin dicato sem o apoio do
Presidente.
Fonte: Idem.
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Como podemos observar no quadro anterior, os assentados expressaram
o que cada um recordou do processo de luta que vivenciaram. Um processo que
trouxe muitas aprendizagens para essas pessoas oriundas do campo, dentre elas:
a relação homem e meio ambiente (natureza); a relação homem e comunidade.
O viver no coletivo respeitando as diferenças do outro; entre outras.
Nesse sentido, a terceira questão busca compreender o que os assentados
entendem por CPT. Segundo o quadro 2, os entrevistados definiram a CPT
como:
Quadro 2: O que você entende por Comissão Pastoral da Terra- CPT?
Entrevistado 1

A Pastoral da terra é uma entidade nãogovernamentel que foi criada para apoiar a luta
dos trabalhadores, que são injustiçados pelos
latifundários.

Entrevistado 2

A Pastoral da terra poderia dar mais assistência
nas áreas de Assentamento.

Entrevistado 3

A Pastoral da terra ajuda para os trabalhadores
permanecerem na terra.
Fonte: Idem.

A CPT esteve presente em alguns momentos na história do Assentamento
Bela Vista. Mas, infelizmente deixou de acompanhar o referido assentamento
após os arrendatários conquistarem as terras. Isso fez com que tivessemos a
inquietação de perguntar aos assentados como seria o assentamento se ele ainda
fosse acompanhado pela CPT. Conforme o quadro 3:
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Quadro 3: Na sua opinião, como seria o Assentamento Bela Vista se ele tivesse sido acompanhado pela
CPT até hoje?
Entrevistado 1

O assentamento seria muito mais desenvolvido,
seria mais fácil de ser aprovado os projetos.
Porque a CPT une todos os trabalhadores
em busca de conquistas governamentais o
assentamento só fica mais difícil.

Entrevistado 2

Teria acontecido muita coisa boa: projetos,
educação, ajuda ao desenvolvimento da
comunidade e outros tipos de ajuda como: feiras,
participação de outras comunidades.

Entrevistado 3

Seria melhor, era mais fácil para conseguir
projetos.
Fonte: Idem.

Com base nas respostas dos entrevistados, à medida que os assentados unemse a CPT ou a algum movimento social do campo, fica mais fácil para eles realizarem
projetos. Porque tanto a CPT quanto os movimentos sociais, utilizam a sua organicidade,
a sua resistência para reinvindicar seus direitos e precionar as forças governamentais
para que assim, agilizem o que foi solicitado. Os entrevistados tem consciência disto,
mas não cabe mais a eles decidirem. A CPT acompanha as áreas de Assentamento nos
anos iniciais e depois partem para acompanhar outras áreas. Deixando os assentamentos
mais antigos sem acompanhamento. Essa é a realidade do Assentamento Bela Vista. Em
sequência a essa questão, procuramos indagar o papel do INTERPA e da Prefeitura
dentro do Assentamento Bela Vista.
Quadro 4: Qual a relação que você faz entre o INTERPA e a Prefeitura, na busca de melhores condições
para o Assentamento Bela Vista?
Entrevistado 1

Existe a relação porém as dificuldades impedem
realizações, agora mesmo a maior conquista é
receber o título definitivo.

Entrevistado 2

O INTERPA e a Prefeitura tem participado do
Assentamento.

Entrevistado 3

Não existe está relação. Mas, poderia ter.
Fonte: Idem.
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Mediante as discursões sobre a relação do INTERPA e da Prefeitura
com o Assentamento. Os entrevistados ficaram divididos. A maioria diz que
essa relação existe, mas que não conseguem articular melhores condições para
os assentados permanecerem no Assentamento, em termos de estruturas e de
projetos que ajudem a completar a renda familiar, como por exemplo: uma
cooperativa, projeto de apicultura, de artesanatos para as mulheres assentadas,
entre outros projetos. Outro entrevistado diz que não existe essa relação, porque
ele não ver ela funcionando. A partir desses questionamentos, a questão 6, tenta
mostrar qual a concepção de Assentamento que os assentados tem.
Quadro 5: A partir de suas concepções sobre o Assentamento. Como seria o assentamento dos seus
sonhos?
Entrevistado 1

Seria uma área de terra maior, na qual eu pudesse
trabalhar com toda minha família, que eu pudesse
sobreviver especialmente do assentamento, para
poder tirar todo o meu sustento e o da minha
família de lá.

Entrevistado 2

Se tivesse bastante água; se tivesse uma
cooperativa para negociar os produtos; se tivesse
um transporte e que nós tivessemos incentivo da
EMATER e da Secretaria de Agricultura.

Entrevistado 3

Moradia; uma segurança financeira para
permanecer na terra e uma segurança cívil.
Fonte: Idem.

Como podemos observar no quadro anterior, os entrevistados descrevem
apartir das suas concepções de assentamento, como seria os assentamentos que
eles consideram adequados para garantir a sua sobrevivência e a sua permanência
no assentamento. Todos gostariam de ter melhores estruturas, melhores condições
financeiras, projetos e outros direitos, como por exemplo: o direito a segurança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estas reflexões trouxeram a compreensão do conceito de assentamento e
o papel do pesquisador em uma pesquisa e, de como esses elementos influênciam
diretamente ou indiretamente na vida desses trabalhadores.
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.
À medida que as escolas passam a reconhecer e a valorizar a cultura e as
aprendizagens que os alunos trazem consigo, durante sua trajetória cotidiana de
práticas pedagógicas relacionadas às suas experiências no campo, a escola estará
também, trabalhando a memória desses sujeitos. Ou seja, a memória de um lugar
possibilita uma interpretação possível do passado levando em considerações suas
inquietações internas, o seu envolvimento psicológico com o lugar.
Analisando um pouco do município de Esperança, verificamos que a
população urbana não se interessa muito pela história do município. A população
rural, alguns ainda se preocupam com a situação política da cidade, mais não
interferem na mesma, pois acham que não tem o direito de se intrometerem
nos assuntos da cidade por serem do campo.
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.
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Quando compreendermos a necessidade de valorizar a nossa cultura,
de nossos valores, estamos ao mesmo tempo, vivenciando uma nova prática
pedagógica.
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
Este trabalho pretende apontar elementos que contribuam para a prática
pedagógica na Educação Infantil, tendo em vista que essa modalidade
de educação, por vezes, pouco valorizada, não se resume meramente ao
caráter assistencialista do ato de cuidar das crianças, mas, também, a de
educá-las, favorecendo o seu desenvolvimento integral, com destaque
aos campos: intelectual, motor, psicológico, afetivo e cognitivo, dentre
outros preconizados pelo Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil – RCNEI. Tendo por objetivo geral investigar como
se dá a prática pedagógica no âmbito da Educação Infantil, onde tivemos
como objeto de estudo, as professoras da educação infantil da Escola
Municipal Maria do Carmo Castro, maior instituição de educação
infantil localizada no município de Arara – PB. Daí a importância
de realizar tal estudo, justificando-se como uma oportunidade para

36 Mestre em Gestão em Organizações Aprendentes (UFPB), professor da educação básica.
37 Licencianda em Ciências Agrárias (UFPB).
38 Mestre em Ciências Sociais, tutora da UFPB Virtual.
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o conhecimento da realidade educacional desse município, para a
educação infantil tendo por base a formação, as estratégias de ensino
e o fazer pedagógico adotado pelas professoras nessa primeira e tão
importante fase educacional. Ao passo em que foi traçado o perfil
dessas profissionais e as contribuições que a formação e a experiência
das mesmas têm para as crianças, analisando desde a ação didáticopedagógica até a estrutura educacional onde são desenvolvidas as ações
docentes. Os resultados desta pesquisa apontaram que na maioria das
vezes a carência estrutural provoca desvios da finalidade que tem a
educação infantil quanto aos espaços, tempo e aprendizagens próprios
dessa fase.
Palavras-chave: Educação infantil. Formação de professores. Ação
docente.

INTRODUÇÃO
A primeira educação, no âmbito escolar, ou seja, a Educação Infantil, só
passou a ser mais valorizada nas ultimas décadas, mais precisamente no ano de
1974, quando o Governo Federal criou a Coordenação de Educação Pré-escolar
(COEPRE) como coordenadoria do MEC. Voltando-se para o desenvolvimento
de políticas educativas para crianças pequenas.
As creches e pré-escolas sofriam com escassos materiais didáticos e
pedagógicos resumindo-se em aulas enfadonhas e cansativas, além de profissionais
pouco motivados. Logo, os alunos ficavam a deriva de necessidades como:
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carinho, atenção, assistência, afetividade e cuidado eram dados de forma resumida
como mera obrigação assistencialista.
Mesmo havendo investimento, a educação infantil ainda sofre inúmeras
falhas e problemas de cunho econômico, financeiro e, sobretudo, social, pois,
vemos que essa modalidade de ensino apesar de ser a primeira na vida do futuro
cidadão, sempre foi tida como última prioridade, que pode ser conduzida de
toda e qualquer forma, sem falar no entrave que há quanto a devida formação dos
profissionais que atuam nessa modalidade e a devida aplicação dos investimentos
em ambientes adequados ao desenvolvimento das atividades e, por conseguinte
o desenvolvimento integral das crianças.
Nesse contexto, este trabalho pretende apontar elementos que contribuam
para a prática pedagógica na Educação Infantil, tendo em vista que essa modalidade
de educação não se resume meramente a cuidar das crianças, mas, também,
a educá-las, favorecendo o seu desenvolvimento integral, com destaque aos
campos: intelectual, motor, psicológico, afetivo e cognitivo, dentre outros como
preceitua o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI.
Nesse sentido, o presente trabalho visa identificar e discutir os padrões
educacionais adotados pela rede municipal de educação do município de Arara –
PB, para as escolas da zona urbana e rural, com destaque para a Escola Municipal
Maria do Carmo Castro, maior escola de Educação Infantil do município;
Traçar o perfil dos profissionais docentes e analisar as contribuições e reflexos
que a formação destas professoras tem para as crianças.
Assim, segundo o RCNEI (1998), educar significa, portanto, propiciar
situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas e integradas que
possam estimular e contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis,
por meio das relações interpessoais, da aceitação e respeito às diferenças, pela
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confiança. Propiciando o desenvolvimento das capacidades de apropriação e
conhecimento de suas potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas
e éticas, na perspectiva de contribuir para a sua formação e desenvolvimento.
2 A FORMAÇÃO DOCENTE DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO
INFANTIL FRENTE ÀS NOVAS DEMANDAS EDUCACIONAIS
A preocupação com a formação dos profissionais em educação é algo
que sempre está em constante discussão, sobretudo, no que se refere ao tipo de
formação que recebem. A coerência da formação com a realidade que o futuro
profissional irá se inserir, a consonância com as exigências do mundo globalizado
e até mesmo no que se refere a formação continuada e/ou atualização desses
profissionais.
No Brasil, a formação do professor foi regulamentada pela primeira
vez pelo Decreto-Lei nº 1.190 de 1939, alinhando todas as licenciaturas ao
modelo de ensino denominado de “3 + 1”, ao qual inicialmente concluía-se o
bacharelado nas diversas áreas do conhecimento (Ciências Humanas, Sociais,
Naturais, Exatas etc.), em três anos, e o título de licenciado, que permitia exercer
a função de professor, aos que cursassem mais um ano de estudos dedicados à
didática e à prática ou regência de ensino, como é possível constatar no Art. 49:
Art. 49. Ao bacharel, diplomado nos termos do artigo anterior,
que concluir regularmente o curso de didática referido no art.
20 desta lei será conferido o diploma de licenciado no grupo de
disciplinas que formarem o seu curso de bacharelado.
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Na sociedade atual, o homem só se torna completo ao se expressar e
manifestar por meio da comunicação que pode se dar pela linguagem visual,
tática ou verbal. Vale, porém, salientar que a linguagem verbal e as atividades
desenvolvidas em sociedade se correlacionam com interesses e necessidades
próprias das mudanças e evoluções de época, período ou concepção.
Sob essa máxima, o homem busca aperfeiçoar-se constantemente,
qualificando-se quer seja na linguagem, na educação, nas relações interpessoais de
cunho social, profissional ou até mesmo familiar, isso é preocupação constante,
estar atualizado, apto às diferentes condições.
Nesse sentido a formação de professores deve estar voltada a uma educação
sólida, baseada nos moldes da ação, do diálogo e da participação, ou seja, que
tenha bases democráticas.
Para Paulo Freire (1981, p. 67):
É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz
crítica e gera criticidade. Nutre-se de amor, de humildade,
de esperança, de fé, de confiança. Por isso, somente o diálogo
comunica. E quando os dois pólos do diálogo se ligam assim,
com amor, com esperança, com fé no próximo, se fazem críticos
na procura de algo e se produz uma relação de “empatia” entre
ambos. Só ali há comunicação.

Nesse sentido e sob esta ótica, o professor adquire papel crucial para a
formação de jovens cidadãos e profissionais, pois “a contribuição dos professores
é crucial para preparar os jovens, não só para encarar o futuro com confiança,
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mas para construí-lo eles mesmos de maneira determinada e responsável”
(DELORS et al, 2001, p. 152).
Apesar de toda essa importância, vale destacar as concepções de
responsabilidade e condições de trabalho a que estes profissionais são submetidos.
Sob este enfoque, Campelo (2001, p. 49) enfatiza que
é notório que as instituições e a sociedade em geral estão a
requerer muito do trabalho do professor, embora nem sempre
se questionem as possibilidades e condições de se efetivarem
as inúmeras responsabilidades a ele atribuídas, (pois) essas
responsabilidades, geralmente de difícil consecução, nem sempre
estão definidas com clareza.

Hoje, para exercer a docência, na educação infantil, o professor deve, no
mínimo, ter formação em Curso Normal, de nível médio. Formação essa que
deve ser substituída posteriormente pela formação superior em Licenciatura em
Pedagogia ou Normal, em nível superior.
O professor é um profissional que detém variados saberes e que tem como
sua principal função educar, quer sejam crianças, jovens ou adultos. Em virtude
disso, o saber e a ação docente que orienta o professor reside em sua capacidade
de saber inserir-se, adaptar-se e desenvolver o seu papel nas diferentes realidades
que permeiam a profissão, fazendo o uso de diferentes teorias, metodologias e
habilidades que já dominam e que passam a desenvolver. Dessa forma, o professor
alia à sua prática saberes teóricos, metodológicos, experienciais dentre outros.
Tornando-se um profissional plural.
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E nessa pluralidade, Tardif e Gauthier (1996, p. 11) destacam que “o saber
docente é um saber composto de vários saberes oriundos de fontes diferentes e
produzidos em contextos institucionais e profissionais variados”. Algo que para
Pimenta (1999), os ‘saberes dos professores’, indicado por ela como ‘saberes da
docência’, são constituídos por três categorias: saberes da experiência, saberes
do conhecimento (adquiridos durante a formação) e saberes pedagógicos, com
ênfase em saber transmitir ou ensinar.
Para Saviani, educador é aquele que educa, e que por consequência, se
faz necessário saber educar, aprender, ter formação, precisa saber dominar os
saberes, além de ser educado para ser educador. Assim, ao invés, dos saberes
determinarem a formação do educador, é a educação que determina os saberes
que entram na formação do educador (SAVIANI, 1996, p. 145).
Prado (1999, p. 14) destaca que os atuais professores foram preparados
para reproduzir o passado, para compartimentalizar os pensamentos e ações e
para ter uma compreensão linear e apenas racional dos fatos (...). Hoje, com o
avanço tecnológico, não só o conhecimento torna-se dinâmico, mas também
a própria noção de espaço e tempo. Sendo, nesse caso, não a ferramenta em
si, a originária dessa nova percepção, mas quem a conduz e como conduz na
formação.
As atuais configurações dos currículos pertencem a uma era que, podemos
considerar analógica, ou até mesmo pré-digital, havendo a necessidade de inserir
em seu contexto necessidades da era da informação (PAPERT, 2001).
É notória a possibilidade, que tanto professores como alunos têm
de contribuir e acrescentar informações a essas bases de dados alterando
substancialmente o paradigma educacional vigente. As escolas, por sua vez,
continuam em ritmo lento para assimilar as mudanças que ocorrem no mundo,
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encontrando-se diante de uma urgente necessidade de, ao menos, promover,
sobretudo, a ‘alfabetização digital’ de seus educadores, inserindo assim o uso
das novas tecnologias no ambiente educacional.
O que não se resolve simplesmente por adquirir tecnologia (computadores,
internet, equipamentos), mas, fazer com que os professores saibam integrar tais
recursos às diversas atividades curriculares, de forma eficiente.
O documento, Sociedade da Informação no Brasil (MCT, 2000) enfatiza
que a Educação, é o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada
na informação, no conhecimento e no aprendizado. (...) Por outro lado, educar
em uma sociedade da informação, significa muito mais que treinar as pessoas
para o uso das tecnologias de informação e comunicação: trata-se de investir na
criação de competências suficientemente amplas, que lhes permitam ter uma
atuação efetiva na produção de bens e serviços, tomarem decisões fundamentadas
no conhecimento, operar com fluência os novos meios, e ferramentas em seu
trabalho, bem como aplicar criativamente as novas mídias.
Trata-se também de formar os indivíduos para “aprender a aprender”,
de modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua e acelerada
transformação da base tecnológica (MCT, 2000). Logo, capacitar o professor
é, também preparar o ambiente onde esse profissional irá atuar. Tratase principalmente de pensar, e repensar, todo o processo educacional sob a
perspectiva gradativa de crescimento e de inovação, interna e externamente, ou
seja, a estrutura, o público-alvo e a perspectiva do trabalho docente.
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2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma pesquisa descritiva
e exploratória com todos os 06 (seis) professores da maior escola de educação
infantil do município de Arara – PB. E, depois, a pesquisa bibliográfica com a
finalidade de fundamentar os dados e informações coletados durante a pesquisa.
De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas possuem como
objetivo a descrição das características de uma população, fenômeno ou de
uma experiência. A pesquisa bibliográfica forneceu elementos que serviram
como base conceitual e instrumental para a realização da pesquisa de campo,
que de acordo com Prestes (2003, p.47), “é aquela em que o pesquisador através
de questionários, entrevistas, protocolos, observações etc., coleta seus dados,
investigando os pesquisadores no seu meio”
Para tanto, foi aplicado um questionário estruturado com todos os
professores da Escola Municipal Maria do Carmo Castro, localizada no município
de Arara – PB. Os dados e informações coletadas durante a realização da pesquisa
foram tratados de modo estatístico simples utilizando Microsoft Excel 2007 e
depois representados graficamente.
2.2 RESULTADOS DA PESQUISA
Após a aplicação do questionário e tratamento dos dados foi possível
constatar que o corpo docente da educação infantil da Escola Municipal Maria
do Carmo Castro é formado, predominantemente, por professores com idade
entre 25 e 39 anos, ou seja, 4 (quatro) professoras o que representa 67% do
corpo docente.
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Também, foi possivel constatar a massiva e total participação da mulher
na educação infantil, 100% dos professores, desta fase na referida escola, são do
sexo feminino. Essa realidade se traduz tanto por ser uma questão de gênero,
mas, possivelmente pela candura, carinho e afeto próprios das mulheres sendo
maior a sua presença nessa fase educacional. Para Louro (1997, p. 78), as mulheres
“[...] têm, por natureza, uma inclinação para o trato com as
crianças, que elas são as primeiras e naturais educadoras. Se a
maternidade é, de fato, o seu destino primordial, o magistério
passa a ser representado também como uma forma extensiva
da maternidade.”

Para esta autora a predominancia da mulher na educação infantil está
baseada, sobretudo, pela docencia ter sido uma das primeiras portas de trabalho
abertas para o sexo feminino, algo que perdura até os dias atuais. Vale salientar
que, na rede municipal de ensino, existem professores do sexo masculino atuando
na educaçao infantil, mas em outras escolas.

Gráfico 1: Formação dos docentes.
Fonte: Pesquisa do autor (2015).
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É possivel constatar que todas as professoras da educação infantil
pesquisadas possuem formação superior, prioritariamente, licenciatura em
Pedagogia, curso esse concluido pela maioria delas 5 (cinco), 83,5%, em
instituição de ensino superior privada. Foi observado também que 83,5% delas,
tem formação pós-graduada em nível de especialização.
A LDB, no artigo 62, dispõe que a formação do profissional de educação infantil
se faça em nível superior ou médio:
A formação de docentes para atuar na educação básica, farse-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.

Nesse sentido, a formação das professoras é satisfatória, atendendo aos
requisitos legais para a atuação nesta fase, sobretudo, pela formação superior
ser majoritariamente no curso de Pedagogia, o que responde a uma exigência
da LDB.
O tempo de docência é bem homogêneo, declararam estar na docência
de 1 a 5 anos, uma delas o que equivale a 16,7% esse mesmo percentual foi
observado para o período de 5 a 10 anos. Sendo que 4 (quatro) delas, 66,8%
delas, são docentes a mais de 10 anos.
Especificamente para a educação infantil, o tempo de docência varia um
pouco, pois para uma delas 16,7%, esse é o primeiro ano que atua nessa fase, 2
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(duas) delas 33,4%, estão nessa fase entre 2 e 5 anos. Foi observado, também,
que uma atua de 5 a 10 anos e outra há mais de dez anos, equivalendo a 16,7%
cada uma.
Para Tardif (2002, p. 36), os saberes docentes são plurais, nos quais se
dividem em saberes profissionais, disciplinares, curriculares e experienciais.
Portanto, é possivel contatar que os saberes dos professores, segundo Tardif
(2002) são temporais porque passam por transformações vinculadas às etapas da
carreira docente, caracterizando diferentes fases na vida e prática dos docentes.
Para Pimenta (2002, p.20) os saberes da experiência são aqueles advindos
da história de vida, das relações que os docentes obtiveram ao longo de suas
vidas no contato com a escola. Assim, podemos considerar como relevantes
nesse processo questões como: bons conteúdos, boas turmas, a história de vida
de cada um, a valorização docente, a precarização da educação e as mudanças
que ocorreram ao longo da história a respeito desse profissional.
Ao serem questionadas sobre o ambiente escolar estar adequado ao
desenvolvimento integral da criança 2 (duas), 33,4%, acreditam que o ambiente
sejam insuficiente, enquanto que para as 4 (quatro), 66,6%, o ambiente varia
de regular a bom.
Em virtude de não haver plena concordância entre as docentes e tomando
por base os pressupostos preconizados no RCNEI (1998, p. 30), ao dizer que
“na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto, no
parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e garantir
um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências
educativas e sociais variadas”. De modo que, o professor é quem fará todo o
diferencial ao planejar as aulas e desenvolvê-las com excelência, propiciando
assim o desenvolvimento da criança.
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Com relação a qualidade dos materiais didáticos utilizados para a execução
das atividades, 5 (cinco) 83,5%, disse estar de acordo com a qualidade dos
mesmos, classificando-os como bom e apenas uma 16,7%, discorda dizendo
que é regular. Tais informações nos leva a crer, que o material fornecido pela
Secretaria Municipal de Educação e pela escola é de boa qualidade.
Sob este quesito, o RCNEI (1998, p. 68) afirma que:
Espaço físico, materiais, brinquedos, instrumentos sonoros
e mobiliários não devem ser vistos como elementos passivos,
mas como componentes ativos do processo educacional que
refletem a concepção de educação assumida pela instituição.
Constituem-se em poderosos auxiliares da aprendizagem. Sua
presença desponta como um dos indicadores importantes para
a definição de práticas educativas de qualidade em instituição
de educação infantil.

Mas, isso não quer dizer, necessariamente, que a excelência educacional
dependa exclusivamente desses materiais e objetos, mas à forma como as
professoras os inserem em suas aulas, ou seja, à forma como estes são utilizados.
Nesse mesmo sentido ao serem questionadas sobre as atividades
desenvolvidas estarem de acordo com a faixa etária das crianças os dados obtidos
demonstraram que, para 4 (quatro) delas 66,6%, as atividades desenvolvidas
situam-se entre bom e excelente, enquanto que para uma delas 33,4%, as
atividades são planejadas e desenvolvidas de forma regular. Esses mesmos valores
foram observados, também, para o desenvolvimento de aulas lúdicas e dinâmicas
e também para a satisfação por parte dos alunos ao participarem das aulas.
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No RCNEI (1998, p. 30) conta para que as aprendizagens infantis
ocorram com sucesso, é preciso que o professor considere, na organização do
trabalho educativo diversas variáveis, como:
1- a interação com crianças da mesma idade e de idades diferentes
em situações diversas como fator de promoção da aprendizagem
e do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se;
2- os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as
crianças já possuem sobre o assunto, já que elas aprendem por
meio de uma construção interna ao relacionar suas idéias com
as novas informações de que dispõem e com as interações que
estabelece;
3- a individualidade e a diversidade;
4- o grau de desafio que as atividades apresentam e o fato de que
devam ser significativas e apresentadas de maneira integrada para
as crianças e o mais próximas possíveis das práticas sociais reais;
5- a resolução de problemas como forma de aprendizagem.

Ao serem indagadas sobre a utilização de alguns recursos didáticos
e equipamentos durante o desenvolvimento de suas aulas, 3 (três) 50% das
professoras, foram bem enfáticas ao classificar, durante suas aulas, como ‘muito
bom’ o desenvolvimento de dinâmicas, o desenho, a pintura e a utilização de
som e música.
Nessa perspectiva, o professor é mediador entre as crianças
e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando
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espaços e situações de aprendizagens que articulem os recursos
e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de
cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos
referentes aos diferentes campos de conhecimento humano
(RCNEI, 1998, p. 30).

Esse mesmo percentual de 50%, também classificou como boas as
atividades de passeios e visitas, e como regulares as encenações e teatro. As
atividades físicas e o cantinho da leitura aparecem com classificação razoável,
situando-se, respectivamente, entre regular e muito bom.

Gráfico 2: Frequência com que usa alguns recursos didáticos e/ou equipamentos
Fonte: Pesquisa do autor (2015).

Kramer (2003, p. 60) destaca em relação ao aspecto pedagógico, a
importância do aspecto cultural reconhecendo, a criança como sujeito da
história e da cultura. Os usos da televisão e do DVD receberam pontuações
distintas, revelando divergências entre as participantes da pesquisa, pois receberam
pontuação em todos os níveis de classificação.
Outra informação importante coletada é a de que é insuficiente a
utilização de computador e de projetor multimídia, entrave esse que, apesar
de ser na primeira etapa da educação exclui as crianças da inclusão digital,
quer seja pela escola não dispor de computadores suficientes, ou pelo fato das
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professoras não terem o domínio dessa ferramenta. Para o RCNEI, o uso de
diferentes recursos e materiais constitui um instrumento importante para o
desenvolvimento da tarefa educativa, uma vez que, torna-se um meio que
auxilia a ação das crianças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos dados levantados nesta pesquisa tornou-se possível constatar
a efetiva presença feminina com atuação na educação infantil. A formação das
professoras está adequada com os dispositivos legais e que há por parte delas o
compromisso com uma educação infantil cidadã e mais significativa, algo que
implica em uma melhor organização do ambiente escolar.
Segundo essas professoras a Escola Municipal Maria do Carmo Castro não
dispõe de uma estrutura física adequada nem de recursos materiais suficientes,
suas ações docentes são sempre desenvolvidas de modo limitado, não havendo
tanto espaço para o brincar, como processo de ensino e de aprendizagem, nem
uma significativa interação entre as crianças e os espaços. Restando, portanto, as
funções do cuidar e do educar, como ações predominantes em sua docência. Além
de ficar evidente que na maioria das vezes essas funções têm sido substituídas
por uma ação escolarizante, em face da rotina existente na instituição de ensino.
Mas que, deveria haver a preocupação, constante, com uma educação
de qualidade pautada nos direitos fundamentais das crianças, respeitando a sua
faixa etária e as fases de desenvolvimento e de aprendizagens.
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RESUMO
Neste artigo, relatamos a experiência tida na oficina de Gênero e
Relações Étnico Racial, na Escola Mon. Senhor Emiliano de Cristo,
e a importância de discutir estas temáticas em sala de aula devido
a preconceitos, desrespeitando o assunto abordado, trazendo estes
discursões voltadas para o ensino de história. No entanto, discutimos
o tema de forma geral, em uma oficina pedagógica realizada com a
turma 3º serie do ensino médio B, apontando a sua importância na
sociedade ao qual alunos estão inseridos, dando sentido e significados
para o alunado tendo como base o História do Brasil, criando paralelos
entre passado e o presente.
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O presente artigo traz um relato sobre a experiências tidas na oficina,
realizada na Escola Monsenhor Emiliano de Cristo, no qual utilizamos o espaço
do estagio para desenvolver estar oficina, que foi realizada com o exorto, com o
intuito de poder contribuir para o crescimento educacional da escola, sabendo que
todo o corpo docente faz necessário, ter uma formação com estas temáticas, mas
buscamos realizar esta oficina na turma 3ª serie do ensino médio, na disciplina
de história no qual somos estudantes, neste intuito nós que fazemos parte da
Universidade Estadual da Paraíba, saiamos com a teoria, para pratica-la em sala
de aula, tendo resultado positivo sobre a oficina, assim também esta experiência
é contribuinte para nossa formação, nos dando a oportunidade produzir fontes
e metodologias para inovar o ensino em sala de aula, neste contexto no qual se
esboça, foi planejada a oficina Gênero, sexualidade e Relações Étnico – Raciais,
tendo como tema “Vamos falar sobre eles?”.
A nossa oficina tem como tema “Vamos fala sobre eles?”, pergunta no
qual foi o tema, e ao ver o tema, exposto no slide os discentes começam a observa,
e se questionar que era esses “eles” que estava inserido na frase, no entanto
fizemos a pergunta e nos responderão com outras, quem são “eles”?, ou seja,
quem eram essas pessoas no qual estávamos querendo discutir com eles, e no
entanto fomos explicando que queríamos discutir na sala de aula, sobre gênero
e relações étnico raciais, ou seja, discutimos sobre as pessoas que participam da
classe minoritária, gays, lesbicas, negros entre outros cidadãos que estão inseridos
nesta classes, e eles após explicamos afirmam que desejam, “sim”, discutir sobre
eles, e nos passam uma empolgação que em seus comentários, diziam que era
necessário discutir estes assunto em sala de aula, devido ao número crescente
de preconceito referido a estes sujeitos, assim subentende que alguns tipos de
comentários preconceituosos dar- se, devido a falta de discursões pertinentes
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sobre a temática, logo gerando preconceito, ressaltando que mesmo não havendo
esclarecimento, é recorrente preconceitos nos corredores da escola e até em
sala de aula.
A oficina parte da motivação em um dialogo tido com a professora da
educação básica, no qual nos recebeu para estagiamos na escola, no entanto em
um dos diálogos que tínhamos com ela, falamos sobre estar temática, e a mesma
nos solicitou para que viessemos, a realizar a oficina sobre gênero e relações étnico
raciais, devido algumas cenas de preconceito que a mesma presenciou em sala de
aula, e assim com abordagem destes tema e com as metodologias que preparamos
fosse possível tirar algumas dúvidas e até mesmo a abranger seus pensamentos,
ou seja, havendo um processo de desconstrução dos padrões normativos que
a sociedade vai nos incumbindo, nos ditando o que é “certo” e “errado”, nos
conduzindo à modelos heteronormativos (MISKOLCI, 2012). Assim como
Michel Foucault fala sobre os corpos dóceis; sobre os corpos que vivem sobre a
constante disciplina (VIGIAR E PUNIR, 1987). Portanto, entendemos que a
escola também é este espaço que disciplina, que produz modelos padronizados,
e cabe ao corpo docente tentar desestabilizar estas normas, de forma que os
discentes comecem a perceber que o preconceito tido, com as classes minoritária,
acaba ferindo a identidade do outro, no entanto a escola, ela tem um o papel
fundamental de descontruir pensamentos de uma forma discursiva, no qual os
discentes venham a ter uma novo olhar para estas classes minoritária.
Com a base no dialogo com a professora, buscamos realizar esta oficina
com o intuito de descontruir as normas impostas pela sociedade. No entanto
devemos sempre ressalta que a escola e a sala de aula são ambientes propícios para
haver tais discursões já que, é um ambiente voltado para o ensino e aprendizado
e a formação de cidadãos e cidadãs na sociedade, construindo juntamente com
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os discentes pensamentos que levem a serem sujeitos abertos aos mais diversos
tipos de conhecimento, o autor (GOELLNER, 2003, p. 37) coloca muito bem o
espaço da escola como um ambiente propício para o aprendizado no qual ele diz:
A escola passa a ser observada como um espaço privilegiado para
atuar na interiorização de hábitos e valores que pudessem dar
suporte à sociedade em construção: uma escola capaz de preparar
os indivíduos moral e fisicamente tendo por base educação
do corpo, isto é, uma educação suficientemente eficiente na
produção de corpos capazes de expressar e exibir os signos,
as normas e as marcas corporais da sociedade (GOELLNER,
2003, p. 37).

“A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma
o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. ” (LOURO, 1997)
Ou seja, percebemos que no espaço escolar onde deveria ter uma abertura para
este dialogo por vezes ditas as normas e os discentes deixam se corrompe se nelas,
assim as regras e padrões vão se instituindo e moldando os sujeitos, fabricando
corpos dóceis ditando o que é “certo” e “errado”. Nesta perspectiva é possível
afirma que há um processo de construção de identidades de gênero , que a escola
é um agente fundamental neste processo e que também ela mesma, a escola por
vezes é produtora de preconceitos, no momento em que ela se torna passiva
ao vir comentários pejorativos nos corredores, sobre as classes minoritária, e
não buscar realizar uma formação, para os docentes, que é fundamental ter essa
formação, para que os docentes sintam-se preparados a dialogar e discutir com
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os discentes sobre essa temática, pois a mesma deve se, ser discutida, já que o
número de preconceito referente estar temática estar crescendo no cotidiano.
No entanto é perceptível o crescente discurso sobre identidade de gênero,
as vezes por medos, ou se sentirem inseguros não se aborda este assunto em
sala de aula, mas percebemos que vem crescendo através das mídias, redes
sociais, falas do cotidiano, etc. Então surge uma grande problemática: como os/as
alunos/as do ensino básico estão recebendo estas informações? São construídos
estereótipos com relações de poder, cabe aos/as professores/as não apenas
reproduzir conteúdos, mas produzi-los juntamente com os/as discentes, Jane
Felipe comenta:
A escola, como um espaço social importante de formação dos
sujeitos, tem um papel primordial a cumprir, que vai além da
mera transmissão de conteúdos. Cabe a ela o conhecimento de
seu corpo discente, bem como dos demais sujeitos que por ela
transitam (professoras/es, funcionários/as, familiares, etc.). Para
que a escola cumpra a contento seu papel é preciso que esteja
atenta às situações do cotidiano, ouvindo as demandas dos alunos
e alunas, observando e acolhendo seus desejos, inquietações e
frustações. (PNC)

Assim a partir destas perspectivas que buscamos elaborar dentro da sala de
aula, métodos que possam expandir os leques sobre gênero e as relações étnico
racias, a qual corrobora para a tentativa de quebra de preconceitos e racismos,
elucidando as múltiplas linguagens sobre o corpo. Miskolci (1987) comenta
“considero que seria mais promissor tirar a própria heterossexualidade da sua zona
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de conforto, trazer ao discurso

suas normas e hegemonia cultural centrada

nela, de forma a questionar até mesmo o que seria normal. (p. 17)
Trabalhar conteúdos como estes, é desestabilizar a norma. A educação
tende homogeneizar e enquadrar os seres humanos, cabe aos educadores e
nós que estamos envolvidas e envolvidos neste projeto, tecer linhas de fuga,
considerando as diversas culturas existentes e analisando as diferenças que existem
nos considerados grupos ‘subalternos’ dentro da escola, até por que a escola, por
mas que o professor sinta se limitado em abordar, tais conteúdo mas é necessário
abri se espaço de diálogos, com estes temas para que tenhamos a noção do que
os discentes estão tendo a opinião sobre essa temática.
METODOLOGIA
No entanto a metodologia que utilizemos nesta oficina no qual os
discentes falavam sobre, “O que é misoginia? O que é homofobia? O que
é racismo? ”, onde atividade era realizada em grupo, assim na perspectiva
dos discentes analisarem as perguntas, assim criando uma teia de conexões e
informações com os desdobramentos das atividades. Ressaltando que muito dos
discentes aproveitaram a oportunidade de relatar as suas experiência vivencia
em relação a estas perguntas, pois muitos deles já haveriam sofrido preconceito
ou presenciado cenas sobre essas temáticas a exemplo, homofobia, racismo
alunos que foram vítimas de misoginia casos que aconteceram na família, no
entanto vemos que necessários assuntos como estes serem, discutidos em sala de
aula abrisse o espaço para que os alunos exponham o que passam no cotidiano,
a história no tempo presente.
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Para que viessemos ainda mais aprimorar, os conhecimentos damos a
sequência metodológica exibindo o documentário “O riso dos outros” – Pedro
Arantes, tendo como o intuito de exibir o documentário e proporcionar aos
discentes uma discussão sobre: “é só uma piada”, a frase esta que estava inserida
no documentário, mas que por trás dessa frase teremos um perpetuamento de
discursos (misóginos, racistas, homofobicos). Com estas práticas pedagógicas
sendo realizadas, os discentes iriam fomentando a sua intelectualidade, e para
que pudéssemos ainda mais a contribuir para intelectualidade dos discentes,
apresentemos uma um trecho do livro de Louro, Guacira Lopes, Um Corpo
Estranho – Ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2004, 92 p. No qual essa página deste livro, vinha abordando sobre o
corpo, a padronização dos corpos impostos pelo sistema que vivemos, e que por
vezes não percebemos que somos encarcerados neste sistema que nos inibir, e
vem ditar o que certo e errado, o texto foi colocado para fundamentação teórica
e os discentes poderem discutir, assim como ocorreu esta discussão a partir do
livro de Guaraci Lopes, o texto foi de suma importância para abri mas uma
vezes a roda de dialogo, discutindo os corpos que deixam serem corrompidos
pelo próprio sistema.
Para homogeneizar as discussões finalizamos com uma dinâmica, para
que fosse possível, haver uma dinamização na oficina, e a partir desta dinâmica
pudessem romper com paradigma das relações de amizade, no qual os discentes
iriam entender que é possível, expressar carinho com pessoas do mesmo sexo, sem
interferir na sua sexualidade, assim proporcionamos gesto de carinho com o olha
de normalidade, já que antes, se isso ocorre era motivos de “risos”, utilizamos
a música “Toda forma de amor” – Lulu Santos, onde os discentes ficaram em
pé, escolheu um a pessoa do mesmo sexo para fica ao lado, e a música sendo
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executa, e nos intervalos pedimos que realiza se um gesto de carinho com a
pessoa que estava ao seu lado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram as experiências vivenciadas e evidenciadas nas atividades e
cotidiano da oficina que possibilitou a produção desse trabalho. Ao termino da
oficina pedimos ao discentes que pudessem escrever um relatório das atividades
foram realizadas no decorrer da oficina com os alunos na finalidade fazer uma
análise das ações do projeto na escola, com este relatoria seria um das formas
metodológica para que viessemos perceber o conhecimento adquirido dos
discente sobre a temática que estava sendo abordada, assim temos como o
resultado podemos tirar nos relatos a importância e as impressões que ficaram
nos alunos e professores que participaram das atividades.
Uma das atividades que, mas surtiram efeito foi o documentário após ser
exibido ouve se uma serie de discursão, em relação as piadas geradas sobre esses
temas, o quanto as pessoas riam, ao saber que era uma forma de discriminação,
então quando eles começam entra na discussão sobre o riso gerado nas piadas
tendo preconceito com as mulheres, homossexuais, lesbicas, negros, e no entanto
temos a oportunidade de fazer a relação do vídeo com a escola, apresentando
pelas inúmeras vezes, não se teve piadas sobre essas pessoas que tem no ambiente
escolar, piadas mal intencionadas, que não respeita o outro e até mesmo a opção
sexual que o outro tem, e no tempo que perguntamos, qual motivo de “rir”
pela opção do outro ? Ou até pela sua etnia? Até ponto chega o bom senso do
outro? “rir por opção, pela etnia, então nesse momento no qual houver essas
discussões, começaram a relatar experiência do cotidiano até mesmo dentro da
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escola, na sala de aula, e nestas experiências que expuseram, ressaltamos que
isso poderia ser mudado, a partir da cada um deles, que deveria haver se mas
respeito com a etnia do outro, com a opção sexual que sujeito teria feito a escola,
e assim que a oficina não terminasse em quatro paredes que ela fosse além, nos
corredores da escola, conscientizando que este risos gerados sobres este sujeito
é mal intencionado, que eles não são motivos de risos.
Outra parte que gerou discursões foi a negação dos alunos e a resistência,
em realizar a dinâmica chega mais, mas depois começaram incentivar, dizendo:
“vamos fazer, participar, é normal dar carinho nos amigos, não a nada demais”, ou
seja, no final da oficina poder ouvir os discentes ressaltar frases assim, entendemos
que surtiu efeito a oficina, e começaram todos a participar. No entanto ao
longo das falas os preconceitos arraigados sobre, negros, homossexuais, lésbicas,
percebemos que a nossa oficina estava tendo êxito, a partir da pratica pedagógica
que Butler aborda: “no seu todo, um corpo estranho vai muito além de desafiar
a reflexão e a prática pedagógicas, uma vez que coloca em xeque uma série de
convenções estabelecidas no raciocínio intelectual e crítico”. (BUTLER, 2003,
p. 189-190)
Aquele corpo que é considerado “estranho” paralisa o/a outro/a, estagna
todas as ideias que até então foram construídas como verdades ou acreditadas
como natural, aí que entra a importância dos/das professores/as e nós – futuros/
as docentes – trabalharmos com a identidade de gênero para tentarmos
desnaturalizar e descontruir tudo aquilo que até então foi ensinado através das
relações hierárquicas e binaristas: masculino/feminino; negro(a)/branco(a);
gordo(a)/magro(a), etc.
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CONCLUSÕES
Percebemos a realidade dos alunos e alunas no cotidiano escolar em
relação às discussões de gênero e étnico-raciais, o quão importante é analisar
e debater sobre os discursos tradicionais e colonialistas que continuam a gerar
preconceitos dentro da sala de aula, visando assim uma ampliação dos múltiplos
conhecimentos. Observando também a importância de buscar o conhecimento
prévio do/da aluno/a para em seguida trazer novas possibilidades, mostrando
que o saber é uma produção histórica e não algo natural, dessa forma, é possível
construir pontes entre os/as alunos/as com a diversidade.
Os resultados nem sempre serão agradáveis de imediato, nem surtirão
efeitos igualitários a todos/as, no entanto, o necessário e importante é enfrentar
cotidianamente os traços patriarcais que ainda é muito presente na sociedade.
É trazer aos discentes, oportunidades novas nos capacitando para acolher as
diferenças existentes no ambiente escolar e mostrando que as diferenças existem
sim, e que isso não é motivo para piadas ou aberrações, mas que cada um/a deve
vivenciar aquilo que lhe causa um bem-estar, pois, somos múltiplos/as.
A escola é um espaço reprodutor de preconceitos, emergindo uma
violência simbólica a aqueles e aquelas que estão sujeitos a esta subjetividade e
vulneráveis a qualquer reação de oposição, pois, á o medo da humilhação e do
escândalo. No entanto, cabe a nós futuros educadores buscarmos métodos e
conhecimentos que possibilitem uma desestabilização da heteronormatividade.
Pensar a partir de uma perspectiva mais humanitária e igualitária, voltada para a
ampliação dos diversos modos de vivenciar e experimentar a sexualidade, pois,
a violência que é gerada contra os “grupos minoritários”, contra as pessoas que
não se enquadram nesse “campo fechado” da heterossexualidade é crescente
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e absurda. Até quando vamos permitir isso? Até quando vamos continuar
reproduzindo à abjeção aos rotulados “anormais”? Até que ponto permanecerá o
silêncio?, assim encerro a este relato de experiência, deixando essas inquietações,
pois é necessário se pensa como deve se trabalhar essas temáticas em sala de aula.
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RESUMO
Este trabalho é parte uma pesquisa que se desenvolveu a partir da parceria
com o Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento
Rural (NEMDR) da Universidade Federal da Paraíba. Nosso objetivo
principal foi o de compreender a relação entre as atividades de formação
moral desenvolvidas nas escolas do campo e a tomada de decisão de
uma criança em obedecer ou não uma regra, buscando com isso
entender posturas caracterizadas como indisciplinares neste contexto,
pondo em evidencia as peculiaridades e os desafios que o educador do
Campo tem que enfrentar no âmbito escolar. Respaldando em autores
como PIAGET (1994, 1996) e estudiosos deste – a exemplo de SILVA
41 Graduando de Pedagogia, da UFPB/CCHSA. Voluntário – de julho de 2014 à agosto de 2015 – do
projeto de 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?”, cadastrados via
o Edital Interno da UFPB PIBIC/PIVIT. dudulopesbn@hotmail.com
42 Graduanda de Pedagogia, da UFPB/CCHSA. Voluntária do projeto de pesquisa citado na nota de
rodapé nº 1. marinalvasamantha@hotmail.com
43 Profª Adjunta da UFPB/Campus CCHSA. Coordenadora do projeto de pesquisa citado na nota
de rodapé nº 1. nilufpb@gmail.com
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(2007,2008). Através de uma escolha não aleatória, atrelada a demanda
local, focalizamos como contexto algumas escolas dos municípios
de Areia, Borborema e Pilões, situadas na Microrregião do Brejo
Paraibano. Para levantamento dos dados recorremos a: (1) entrevista
com os professores envolvidos na pesquisa, juntamente coma analise
destes depoimentos; e (2) observação e análise do comportamento das
crianças educandas dessas localidades. Os resultados nos possibilitaram
subsídios para uma compreensão inicial da realidade escolar do ser do
campo, percebendo a importância da existência de uma educação de
qualidade nessa região. Foi possível perceber a expressão de desejo
dos professores em trabalhar com a educação moral e de colaborar na
formação do sujeito, atendendo suas peculiaridades e especificidades
apresentadas no contexto em que atuam. Também apontam posturas
menos indisciplinares dos seus discentes, quando comparados com os
que estudam em escolas urbanas. Concluímos assim que ser parte, viver,
o cotidiano das escolas do campo é um dos fatores predominantes, para
a criação de uma Identidade Social pautada na coletividade, do Campo.
Palavras chaves: Rural. Formação moral. Sujeito campesino

INTRODUÇÃO
Esse trabalho teve início com a apresentação do projeto (vinculado ao
PIVIC - Programa Institucional de Iniciação Científica/UFPB), intitulado
Formação moral do campo: o trabalho coletivo fundamenta a prática e a conscientização
de regras básicas a (não) ocorrência da (in) disciplina escolar? Com o propósito de
futuramente desenvolver ações voltadas para a formação continuada de professores
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rurais - em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, nós do Núcleo de
Extensão Multidisciplinar para o Desenvolvimento Rural (NEMDR) – estamos
trabalhando, nesta pesquisa, onde se busca entender como se dá a formação
moral do sujeito campesino, observando o cotidiano das escolas situadas nas
cidades de Areia, Borborema e Pilões da zona rural do Brejo Paraibano,
Para iniciarmos nosso trabalho é importante colocarmos em ênfase o
significado de moral, onde segundo o dicionário LUFT da língua portuguesa
(2005) a moral vai estar “1. Relativo aos princípios do bem e do mal. 2. Bom;
virtuoso. 3. Ético; ética”. Ao falarmos de formação moral a construção de regras
e valores vão estar determinantemente atrelados nesse processo, essa formação
é de suma importância para o desenvolvimento da criança, visto que, se bem
desenvolvida ela possibilitará uma amplitude relacionada a convivência com
a sociedade, seja ela na sua vida pessoal ou profissional, colaborando para a
construção da sua identidade e de seus valores. Segundo Silva (2007) os valores
“orientam nossa vida e nos dizem o que é importante e porque é importante.
Precisam estar presentes em nosso jeito de pensar e agir. Precisam fazer parte
de nosso sentir e lutar. Por isto, tal qual uma roça, os valores precisam ser
cultivados”. (p.35).
Um dos desafios atuais da escola é contribuir para a formação moral do
seu alunado. Silva (2007) nos diz que “a formação moral de uma criança está
intimamente relacionada com a interação dela com o meio em que vive”. Nos
dias de hoje a família atribui a responsabilidade pela formação moral da criança à
escola, porém não podemos negar que primeiramente a criança irá ter um maior
convívio com o aprendizado de regras no seu ambiente familiar e posteriormente
no seu convívio escolar, por isso na construção de regras a família e a escola
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terão que trabalhar em parceria para que haja consequentemente uma formação
moral satisfatória para que assim seja suprida as necessidades das crianças.
Sendo assim nessa perspectiva a instituição escolar vai ter um papel
de suma importância na formação moral das crianças, seus membros estão
incumbidos de traçar um planejamento adequado para consequentemente
construir no educando bons valores com o intuito de contribuir com as
especificidades apresentadas pelo sujeito campesino. Respaldando também a
importância de uma Proposta Pedagógica adequada, assim como vem descrito
no 5º artigo das Diretrizes Operacionais Para a Educação Básica nas Escolas do
Campo (2002) afirmando que,
as propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas
as diferenças e o direito à 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 os seus
aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero,
geração e etnia (p. 38).

Salientando ainda que os profissionais da escola como espaço educacional
deve proporcionar - segundo o art. 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (BRASIL, 1996) “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”. Com esse propósito o aluno irá
fazer parte de uma instituição que se preocupa com as especificidades apresentadas
para cada região.
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Para tanto, as especificidades dos sujeitos devem ser elementos que
embasem todo o currículo da escola, bem como atender as peculiaridades
encontradas pelo ser do campo, buscando fornecer subsídios para a construção
de regras princípios e valores, que por fim colaborarão para que a criança cresça,
desenvolva-se e se torne um sujeito “completo”.
Quando pensamos em formação moral do sujeito, tanto a escola como
a família vão estar relacionados nesse processo. Porém a escola tem a finalidade
de nortear as ações que possibilitam a formação plena do sujeito campesino.
O professor terá o papel de mediador dessa formação. Por isso, tratando-se de
formação moral é essencial refletirmos no pensamento de Piaget abordando
a importância dos estágios de conscientização (Anomia, Heteronomia e
Autonomia), onde de acordo com ele no estágio de anomia (dos 0 aos 2 anos)
“a prática das regras predominante é a do estágio motor e individual, que tem como
marca esquemas ritualizados, onde as “regras” são os jogos individuais, motores,
estabelecidos de acordo com o desejo e o ritmo das crianças” (PIAGET, 1994
apud Silva, 2007: p.5). Nesse estágio a criança está passando por um período
onde não consegue distinguir o seu eu e o mundo exterior, proporcionando
um egocentrismo característico da idade.
Seguindo esse pensamento, após a anomia a criança passa para o estágio de
heteronomia (dos 2 aos 7 anos de idade) onde “a criança começa por considerar
as regras não só como obrigatórias, mas ainda como intangíveis e devendo ser
conservadas literalmente. (...) essa atitude resulta da coação exercida pelos mais
velhos sobre os menores e da pressão devida aos próprios adultos” (PIAGET,
1994, p.92).
Após o estágio de heteronomia a criança passa para o estágio de autonomia
(a partir dos 7 anos) onde ela “começa ater consciência das regras, passando a
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respeita-las, havendo um paradigma de igualdade nas relações com os indivíduos
e ainda enxergando as regras como resultado de uma livre discussão, e como
digna de respeito na medida em que é mutuamente consentida” (PIAGET,
1994 apud Silva 2007, P.6). Supomos que esses estágios de desenvolvimento
proporcionarão ao professor um norte para decifrar o comportamento dos
seus alunos, bem como proporcionar a ele um maior domínio com relação ao
comportamento de seus alunos.
Na construção de regras é importante salientar também a existência da
indisciplina, pois hoje em dia ela tem sido um dos principais desafios para a
educação, diversos estudos foram feitos para a compreensão dessa questão nos
últimos anos. Ao falarmos de indisciplina nos remete logo a ideia de falta de
respeito as regras, negação as normas e em mau comportamento que compromete
no meio social. Segundo GARCIA (2008) “no geral a indisciplina envolve
atitudes, comportamentos e condutas que são consideradas inadequadas,
inapropriadas, inaceitáveis ou incompatíveis em relação ao momento, contexto,
atividade ou a uma expectativa”. Por isso cabe ao professor observar em qual
estagio do desenvolvimento se encontra o seu aluno e buscar alternativas para
colaborar com a melhoria do mesmo.
Lembrando que o professor deve observar no cotidiano escolar, o
comportamento do seu aluno, considerando o estágio moral em que ele se
encontra e como isso interfere na sua indisciplina, considerando que, a tomada
de decisão de uma criança dos 2 aos 7 anos de idade vai caracteriza-se por
normas e regras, das quais será preciso aquela figura que vai lhes servir de modelo,
ocorrendo o respeito unilateral, a autoridade irá ser o adulto, a criança só irá
obedecer alguém que respeite devido ao “medo/ punição”. A partir da terceira
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infância a criança irá assumir posicionamentos, irá partilhar o respeito mútuo.
Seguindo as regras por que acham importantes.
É interessante salientar também com relação a formação moral a existência
de movimentos como o MST (Movimento Sem Terra). Esses movimentos
favorecem a construção de regras e valores, como o respeito mútuo e a
solidariedade, para o MST é de grande importância esses valores, segundo ele
a solidariedade;
Nós particularmente, fomos salvos pela solidariedade da
sociedade, através das doações, de incentivos e da opinião
favorável da reforma agrária (...) a solidariedade é como sal na
saleira, diminui na quantidade mas nunca perde o sabor. Mas
para que não acabe, é preciso repor a quantidade necessária
permanentemente. Devemos desenvolver, sem perda de tempo,
ações de solidariedade com a sociedade para, desta forma,
educarmos nossa própria consciência. (MST, P. 7, 1998)

Daí podemos entender a importância que a formação moral exerce
na vida das pessoas e como a construção de regras e valores conduzem um
bom desenvolvimento ao ser humano. Com base no exposto trazido até então,
procuramos através do nosso trabalho de campo subsídios que nos proporcionem
analisar a formação moral dos alunos da zona rural, e a correlação com a
indisciplina escolar, pondo em evidencia suas peculiaridades e os desafios que
o sujeito campesino tem que enfrentar no âmbito escolar.
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DESENVOLVIMENTO
Entre os meses de abril e junho de 2015, foram feitas a coleta e análise de
dados com os professores das escolas do campo dos municípios de Borborema,
Pilões e Areia, no qual identificaremos por nomes fictícios. Escola “A” e Escola
“B” ambas situadas no município de Borborema, “C” Pilões, e a “D” situada
no município de Areia.
Assim, fizemos a entrevista com 4 professores, sendo dois da cidade
de Borborema um da cidade de Pilões e um professor da cidade de Areia. Os
professores entrevistados educavam turmas multisseriada do fundamental 1.
No decorrer de nossa pesquisa, utilizamos um roteiro pré-definido, gravação
em câmera digital e em celular. Seguem as questões utilizadas nas entrevistas:
1. O que você entende por formação moral?
2. Quais atividades podem ser feitas com seus alunos para trabalhar a
formação moral?
3. Quais suas histórias ou livros paradidáticos preferidos para trabalhar
em sala de aula? Por que?
4. Como você reage diante do comportamento indisciplinado de seus
alunos?
5. Como seus alunos são em relação a obediência? Comente como se
comportam os três mais disciplinados e os três menos indisciplinados?
6. Cite algumas atividades trabalhadas em grupo, como foi o
comportamento da turma durante essas atividades?
Além da parceria do NEMDR, foi fundamental a colaboração com as
Secretárias de Educação dos respectivos municípios, sendo que, através dessa
parceria e apoio foi essencial para que conseguíssemos ter acesso as escolas do
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campo. A seguir descrevem-se alguns dos resultados obtidos diante das respostas
dadas pelos professores entrevistados.
Para iniciarmos a primeira parte da apresentação e análise dos resultados
– as respostas dadas durante as entrevistas - é importante salientar que toda
discussão tecida será com o propósito central de obter informações sobre a
formação moral e a (in)disciplina escolar a partir das perspectivas de alguns
professores das escolas situadas no campo do Brejo Paraibano. Para garantir a
integridade dos participantes da pesquisa nós os chamamos por nomes fictícios:
P1, P2, P3 e P4.
ANÁLISE DOS RELATOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS
SITUADAS NAS CIDADES DE BORBOREMA, PILÕES E AREIA
Ao iniciarmos nossa entrevista procuramos obter dos professores suas
opiniões sobre o que eles entendiam por formação moral, P1; P4 vão relacionar
a formação moral a família, onde P1 afirma que a formação moral é “o que o
aluno traz da família” posteriormente perguntamos o porquê, pedindo para
que eles explicassem melhor a sua opinião. De acordo com suas respostas,
eles disseram que é a família que primeiro dá a formação moral, ela é quem dá
a base ao indivíduo, e que ele já leva para a escola o que aprende em casa com
os seus familiares.
Não podemos negar que a interação com a família é parte importante na
formação do indivíduo, e quando falamos de formação no campo, a família é de suma
importância, as trocas dos indivíduos com o meio em que vivem também tem seu grau
de importância, PIAGET afirma que “O essencial para o desenvolvimento do indivíduo
é a sua ação ao interagir no meio em que vive, que pode gerar os desequilíbrios em
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várias perspectivas [cognitiva, moral, afetiva, motora] (PIAGET, 1973 apud Silva, 2008:
p. 81)”.

Ao continuarmos com os relatos dos professores em relação a pergunta
referida acima P2 considera que a formação moral vai estar ligada a disciplina
de regras e da ética e P3 aponta que a moral vai estar ligada a “formação do
caráter do cidadão”. Segundo PIAGET o desenvolvimento “é uma equilibrarão
progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um
estado de equilíbrio superior”, existindo um “certo funcionamento constante,
que assegura a passagem de qualquer estado para o nível seguinte” (PIAGET,
1995 apud Silva p.81), sendo assim, nesse processo a aprendizagem de regras
é um fator que vai estar atrelado na formação do sujeito, pois um sujeito que
segue as regras é bem visto em uma sociedade.
Continuamos nossa entrevista perguntando acerca das atividades feitas
com os seus alunos que trabalhassem a formação moral, P1 respondeu “Jogos,
dinâmicas, leituras de textos e interpretação oral”, P2 nos relata que trabalha
com “textos e fábulas que no final trazem alguma lição de moral, discutindo
com seus alunos as atitudes dos personagens, se eles agiram de forma correta ou
errada”. Porém gostaríamos de salientar que nessa questão é preciso ter cuidado
na escolha da fábula, as histórias precisam vir com o objetivo de motivar o
aluno, ser ligada ao contexto onde seu aluno vive, por isso o professor tem que
escolher com cuidado a história que irá utilizar em sala de aula. P3 vai dizer
que trabalha atividades voltadas para o cotidiano, valores, princípios e respeito
mútuo, segundo PIAGET o respeito mútuo vai estar totalmente desenvolvido
no estágio de autonomia (7 aos 11 anos) onde ele diz que os indivíduos “se
consideram como iguais e se respeitam reciprocamente” (PIAGET, 1996 apud
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Silva 2007: p. 6). P4 respondeu que trabalha a ética, a interdisciplinaridade, e
que busca mostrar sempre a função da família com base na formação moral.
Continuando à apresentação e análise dos resultados da entrevista,
perguntamos quais histórias ou livros paradidáticos preferidos para trabalhar em
sala de aula e o porquê do seu uso. P1 respondeu que gosta de trabalhar com
histórias e desenhos que os seus alunos gostam de assistir como, por exemplo,
“A bela e a fera” para que as crianças se interessem mais pela sua aula, e que ela
se torne mais prazerosa. E também por que ela gosta muito de histórias. P2 nos
relatou que tem um acervo que vem do MEC (Ministério da Educação) que
pega alguns livros desse acervo que são recontos de histórias clássicas, citando
como exemplo a história de “os três porquinhos” que foi readaptada e ficou
com o título de “os três jacarezinhos”. Também falou que gosta de trabalhar
contos e que ás vezes inventa algumas histórias da sua imaginação. P3 respondeu
que gosta de trabalhar fábulas e histórias que chamem a atenção de seus alunos,
citando como exemplo a história de “Peter Pan” um menino que não queria
crescer e que gosta de viver aventuras mágicas.
O professor P4 nos diz que trabalha com livros de Cecilia Meireles,
segundo ele “ela mostra a gente a realidade da vida, Cecilia Meireles ela tem
uns contos maravilhosos umas historias lindíssimas, belíssimas que você ver se
referindo, a natureza, e hoje nós estamos o que vendo essa natureza se acabar
e se nós não botarmos os pés no chão e não fizer algo amanhã nós vamos ser
prejudicados, já estamos prejudicados”. Percebemos aqui que ele trabalha com
seus alunos histórias focadas na natureza, abordando a realidade do campo,
segundo o MST o educador deve levar em consideração o lugar onde a escola
está situada, afirmando que “geralmente eles se organizam a partir do que veem
e ouvem” (MST, 2001 apud Silva 2008: p.75) sendo assim o professor fazendo
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elo dessas histórias com o campo, facilitará o aprendizado dos seus alunos, bem
como o entendimento do que está sendo relatado pelo professor.
Nossa próxima pergunta a de nº 4 referente a entrevista foi qual a reação
do professor diante do comportamento indisciplinado dos seus alunos, na qual
o professor X1 responde que tenta conversar com calma com seus alunos,
mas quando isso não dá certo o grito é usado. Ao analisarmos o porquê da
desobediência desses alunos, levando em consideração que a turma do professor
X1 é o 2° ano, podemos fazer elo com Piaget onde ele diz que na heteronomia
dos 2 ao 7 anos a criança ainda continua incapaz de diferenciar a si própria do
mundo e ainda segundo ele,
as interações sociais entre crianças com idade entre dois e sete
anos ainda são marcadas por formas de linguagem “rudimentar”,
dependentes da ação concreta. O egocentrismo característico
da idade conduz à dificuldade de se colocar sob um ponto de
vista diferente do seu. É como se falasse para si própria e não
para outra pessoa, não havendo necessidade de discutir para
convencer os outros sobre a veracidade do seu raciocínio. A
marca da linguagem, nesse período, é o “monólogo”, individual
ou coletivo. Nesse caso, “a criança não fala somente às outras,
fala a si própria, sem cessar, em monólogos variados que [...]
constituem de um terço da linguagem espontânea entre crianças
de três e quatro anos, diminuindo por volta dos sete” (PIAGET,
1995, p.91)

263

Por isso com uso do grito o professor exerce um tipo de poder unilateral
ao seu aluno, ele irá obedecê-lo por causa do medo imposto no ato de gritar,
e não por que entendeu que a atitude dele está errada. O respeito unilateral
“implica uma desigualdade entre aquele que respeita e aquele que é respeitado:
é o respeito do pequeno pelo grande, da criança pelo adulto, do caçula pelo
irmão mais velho”. Piaget (1996).
Na quinta pergunta do nosso questionário queríamos saber a opinião dos
professores sobre como seus alunos eram em relação a obediência, e pedimos
para eles citarem o comportamento dos três mais disciplinados e os três menos
disciplinados. O professor P1 nos relatou que na sua turma haviam três alunos
mais indisciplinados e que inclusive um deles toma medicação, pois sofre de
hiperatividade nos diz que é muito difícil trabalhar com esses três alunos, pois
segundo P1 eles são muito indisciplinados, e que isso acontece por que eles não
moram com os pais, mas em lares desestruturados e que segundo ele, essa é a
causa da falta de disciplina desses três alunos. Percebeu-se com essa resposta
que os alunos não têm uma boa educação familiar, que como já foi citado antes
ela é uma condição básica para o convívio do sujeito na escola e nos demais
ambientes em que ele frequenta. Já os seus três mas disciplinados são os seus
alunos mais esforçados que estudam salientando que eles são os únicos alunos
em que os pais vão à escola procurar como anda o desempenho de seus alunos
e quando necessário vai pedir orientação a professora
P2 responde “que não tem aquele aluno indisciplinado, mas tem aquele
aluno que tem dificuldade de obedecer”, supõe-se que X2 não relacione
inquietação como falta de obediência. Vimos isso durante um momento da
entrevista na qual o professor dar o seguinte exemplo “as vezes estou dando aula
e passa vários bois na frente da escola, os alunos correm todos para a janela”.
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Com esse exemplo podemos deduzir que ele relaciona indisciplina como sendo
análogo a “não ficar quieto”.
P3 nos disse que seus três alunos indisciplinados são desobedientes e
que com relação aos disciplinados não busca eleva-los em relação aos demais
e sim tentar igualá-los, ainda segundo o professor os alunos são disciplinados
porquê tem um apoio familiar muito grande, já os seus alunos indisciplinados
não. Percebemos aqui com essa resposta que P3 assim como o professor P1,
relaciona a família como detentora de oferecer a formação inicial as crianças.
P4 nos relata que não tem alunos indisciplinados na sala de aula.
Nossa última pergunta referente a entrevista, foi para citar algumas
atividades trabalhadas em grupo e como seus alunos se comportavam durante
essas atividades. Ao analisarmos a resposta de P3 a menção a “atividades em
grupo”, alguns não aceitam o material, compartilhar o material, já outros doam
o material inteiro se for necessário, e eu estou sempre ali, estou sempre tentando
repassar para eles o meu material, mostrando como exemplo eu mesma, eu
posso emprestar e sempre tentando orientar o outro a fazer a mesma coisa que é
trabalhar o coletivo a questão coletiva é bastante fundamental” se separamos do
seu relato a parte em que diz que tenta sempre repassar o seu material, podemos
atrelar ao que PIAGET chama de imitação onde afirma que
a criança adotará a escala de valores da pessoa respeitada:
...imitará os exemplos que lhe são dados, acatará os pontos
de vista dos adultos, enquanto o inverso não se produz, ou se
produz muito pouco”. O respeito da criança para com o adulto
surge por sentimento de reconhecimento, de dívida, que torna
uma obrigação de conformar-se aos exemplos e instruções desse
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adulto, adotando uma regra por ele defendida. É nesse sentido
que “as normas devidas ao respeito unilateral constituem uma
moral do dever” (PIAGET, 1973 apud Silva 2008: p.94)

Ao finalizamos nossa análise dos relatos dos professores podemos concluir
que eles tinham um certo tipo de apreciação pelas escolas da zona rural, pois no
decorrer das entrevistas todos falaram que as crianças da zona rural são mais fáceis
de educar, talvez devido a adoção desde cedo de valores mais ligados ao coletivo,
ao respeito para com o outro que é despertada nos professores essas opiniões.
Para complementar nosso estudo também recorremos a observação das crianças
que estudavam nas turmas nas quais nossos entrevistados lecionavam. A seguir
há descrições e comentários de alguns dos resultados obtidos nas observações
– momentos em que estivemos diante de comportamentos que possibilitaram
conhecer, na prática, expressões características dos estágios de formação moral
caracterizados por Piaget (anomia, heteronomia e autonomia).
ANALISANDO O COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS
TURMA DA ESCOLA “A” BORBOREMA
Nossa observação foi realizada na turma multisseriada de (3° e 4° ano) com
alunos com cerca de 10 e 11 anos de idade, em julho de 2015, com o professor
aplicando uma prova. Constatamos que os alunos tinham um grande respeito
pelo professor, pois mesmo que o mesmo não estivesse de olho nos seus alunos
eles não conversaram, apenas se concentravam na prova.
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Ao abordamos o pensamento de Piaget no qual ele fala que na autonomia
(a partir dos sete anos de idade) haverá
No que se refere à formação das regras, segundo Piaget, a
partir dos setes anos a criança encontra-se num estágio de
conscientização das regras denominado de autonomia, que
como marcado pela construção de regras “como resultado de
uma livre discussão, e como digna de respeito na medida em
que é mutuamente consentida” (1994: p. 60). Na autonomia há
predomínio do respeito mútuo, presente em relações sociais
nas quais os indivíduos envolvidos “se consideram como iguais
e se respeitam reciprocamente” (PIAGET, 1996, apud Silva
2007: p.6)

Podemos observar então que, no caso das crianças do 3°e 4° ano, já deuse início a construção do respeito unilateral no que se refere as regras. Por isso
era esperado que as crianças deste ano letivo se comportassem conforme a regra.
TURMA DA ESCOLA “B” BORBOREMA
Observamos os alunos da turma multisseriada do 2° ao 5° ano. No início
podemos constatar que diferente dos discentes da turma “A” de Borborema,
mesmo fazendo prova as crianças da turma “B” conversavam muito entre si,
depois em um determinado momento o professor precisou se ausentar por
poucos minutos da sala de aula e após sair as crianças começaram a perguntar
umas para as outras qual a resposta de certas questões da prova, teve um aluno
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que pegou seu caderno e procurou as respostas, sempre olhando para a porta
pra ver se o professor chegava. Percebemos com isso que o professor passa para
seu aluno dentro de sala de aula um tipo de respeito através da coação.
Considerando Piaget (1996) esse respeito implica uma coação inevitável
do adulto, visto como superior, sobre o aluno, o inferior, própria da relação social
marcada por coação. Após sua saída os alunos acharam que poderiam burlar a regra,
pois aquela autoridade não estava presente para lhes repreender, com chegada do
professor na sala de aula, eles guardaram o material que estavam pesquisando.
Concluímos assim que as crianças já tinham um nível de conscientização das
regras, pois elas sabiam que pesquisar a prova era errado, mas se o professor não
estivesse ali para vê-los, eles não seriam punidos.
OBSERVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA “C” PILÕES
Como na maioria das escolas situadas no campo, essa turma também
é multisseriada, sendo 3°, 4° e 5° ano. Nesta sala nos chamou atenção o
comportamento de três alunos do 5° ano. Inicialmente observamos que eles não
queriam participar da aula, ficavam conversando e não queriam fazer a tarefa,
isso contribuía para que os menores ficassem conversando, eles observavam o
comportamento dos maiores e tentavam imitá-los. Ao analisarmos a perspectiva
da imitação dos maiores pelos pequenos, podemos levar em consideração o
pensamento de PIAGET, onde ele diz que
somando-se aqueles fatores que já se manifestam no nível
sensório-motor, intervém agora [...] a valorização da pessoa
imitada [...] Assim é que o prestígio do parceiro desempenha um
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papel preponderante: um adulto que dispõe de autoridade pessoal
ou uma criança mais velha e admirada, são imitados como tais,
ao passo que uma criança da mesma idade e, sobretudo, mais
nova, propõe frequentemente em vão modelos que, entretanto,
são semelhantes [...] a imitação nunca é mais do que o veículo
e não um motor (PIAGET, 1964, apud Silva 2008: p. 96)

O professor teve de chamar atenção desses alunos maiores várias vezes
durante nossa observação e mesmo assim eles se negaram a participar da aula
percebemos aqui que o professor tinha um problema com a autoridade com
relação aos alunos maiores. Já os alunos do 3º e 4° ano tiveram grande participação
na aula, na hora da leitura todos participaram, sendo mais receptivos para com
o professor.
DISCENTES DA ESCOLA “D” AREIA
Ao contrário das outras turmas esta não era multisseriada, sendo composta
de 25 alunos do 2° ano, com faixa etária entre 4 e 5 anos, nossa observação
ocorreu em julho de 2015. As crianças dessa turma eram bem inquietas, ficavam
correndo pela sala e saindo constantemente mesmo que o professor falasse que
não saísse. Podemos concluir que elas ainda estavam centradas no egocentrismo
característico da idade. Ocorriam também conversas com os outros colegas e em
determinados momentos ouvimos gritos oriundos desses grupos. Sabemos que
nessa fase as crianças geralmente usam “monólogos” para se comunicarem, nesse
sentido Piaget (1995) irá nos dizer que “a criança não fala somente às outras,
fala a si própria, sem cessar, em monólogos variados que [...] constituem de um
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terço da linguagem espontânea entre crianças de três e quatro anos, diminuindo
por volta dos sete” (apud Silva, 2008: p.91).
Ao terminamos nós observamos que quase todos os alunos saíram da sala
de aula, sobrando apenas alguns. Ela nos relatou que era difícil educar aquela
turma por que eram pequenos e bem indisciplinados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do trabalho apresentado, podemos compreender a importância
das ações educativas voltadas para a formação moral do sujeito do/no campo.
Observando a importância da construção de uma boa educação respaldando na
construção de um sujeito que consiga conviver em sociedade, visto que ainda
são muitos os desafios a serem superados pelos sujeitos campesinos em relação a
educação, mas entendendo que, esses sujeitos estão sempre abertos para superar
desafios.
No decorrer da pesquisa podemos perceber que todos os professores
entrevistados citaram que a família é a primeira a dá formação moral do indivíduo
e que o mesmo leva para a escola o que vivencia em casa. Observamos também
que quando o aluno está agindo de forma indisciplinada na escola os professores
buscam fazer um elo com a família buscando entender a realidade familiar, se
o aluno está passando por problemas familiares e se ele tem uma boa base em
casa, para assim poder começar a tomar alguma providência a fim de contribuir
para selecionar o problema com o seu aluno.
Também percebemos a importância que essas ações de pesquisa têm
proporcionado a nos estudantes do curso de pedagogia, nos colocando a par
das peculiaridades e especificidades que estão atreladas a vida escolar do sujeito
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campesino. Sendo assim nossa pesquisa e plano de ação está determinantemente
atrelado de forma indissociável as necessidades de ações de extensão que venham
a surgir no decorrer do tempo.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM ESCOLAS DO CAMPO:
UM ESTUDO DE CASO
Edjane Crispim da Silva44
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RESUMO
No esboço dos pressupostos do processo de inclusão, a educação
é compreendida como um alicerce para a vida social. Um espaço
que transmite, informa e constrói conhecimento, onde se estende
ao exercício da cidadania e aos saberes da vida profissional. Nessa
perspectiva, esse trabalho pretende apresentar os resultados e as
discussões de uma pesquisa de campo desenvolvida em uma Escola
Pública da zona rural do município de Bananeiras estado da Paraíba.
Trata-se de um estudo exploratório que objetiva analisar a prática
inclusiva através da proposta pedagógica vigente. Os estudos pautaramse em um levantamento bibliográfico à luz de um referencial teórico
da legislação e de documentos internacionais e nacionais conforme
a Lei no 9.394/96 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990),
a Declaração de Salamanca e linha de ação (1994) e algumas reflexões
44 Discente do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB/
CCHSA Campus III – Bananeiras, edjanecrispim@gmail.com.
45 Docente da Universidade Federal da Paraíba – UFPB/CCHSA Campus III – Bananeiras –
Departamento de Educação. claudiacavn@yahoo.com.br
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realizadas por Freitas (2008), Zanandrea (2005) sobre a prática inclusiva
e estudos de Padilha (2004) a cerca dos paradigmas da resignificação
do currículo escolar. Como técnica de construção de dados utilizamos
da análise documental e do instrumento entrevista semiestruturada.
O universo da aplicabilidade desta pesquisa contou com a gestora e a
professora, as quais estavam envolvidas diretamente na prática inclusiva.
Como resultado, verificamos que a adoção da prática inclusiva nesta
escola permeia-se de desafios, onde se cumpriu o direito de acesso
à educação (escola), porém não se ofereceu condições favoráveis ao
desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem da criança
com deficiência e muito menos recursos a formação do sujeito para o
exercício da cidadania.
Palavras-chave: Escola do Campo. Proposta Pedagógica.

INTRODUÇÃO
Esse trabalho apresenta os resultados e as discussões acerca de uma pesquisa
de campo desenvolvida em uma Escola Pública da zona rural do município de
Bananeiras estado da Paraíba, esta que teve como objetivo analisar a prática
inclusiva através do Projeto Pedagógico Curricular.
Salienta-se que essa pesquisa parte do desenvolvimento do projeto de
extensão “A contextualização curricular para escolas do campo: o pensar e o
fazer da ação pedagógica” da Universidade Federal da Paraíba – Campus III
Bananeiras, que busca nas escolas do campo do município, realizar estudos
e formações com os segmentos internos e externos da escola objetivando
reconstruir e/ou construir o currículo da escola.
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Tal projeto baseia suas ações na Lei no 9.394/96 a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN) em seu Artigo 12 destaca as incumbências
das instituições de ensino.
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; II - administrar seu
pessoal e seus recursos materiais e financeiros; III - assegurar o
cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; IV velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor
rendimento; VI - articular-se com as famílias e a comunidade,
criando processos de integração da sociedade com a escola;
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua
proposta pedagógica.

Desta maneira, é necessário que as instituições de ensino assumam seus
encargos e respectivas funções, a fim de garantir um bom desenvolvimento da
escola. Além de ser uma maneira de atender as especificidades do seu alunado,
onde o currículo precisa ser contextualizado e suas propostas devem prever
e considerar o contexto social, histórico, cultura e econômico no qual está
inserida. Logo, Padilha (2004, p.16) afirma que:
É preciso resignificar o currículo a partir da possibilidade de
reconhecer as diferenças e de integrá-las em unidades que não as
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anulem, mas que ativem o potencial criativo e vital da conexão
entre diferentes agentes e entre os respectivos contextos.

Daí a importância do currículo contextualizado, pois possibilita assegurar
a igualdade de oportunidade e a valorização da diversidade do processo educativo,
sendo uma responsabilidade e um compromisso da comunidade escolar.
Ancorada nos subsídios teóricos da legislação e de documentos
internacionais e nacionais, destaca-se a Declaração Mundial sobre Educação
para Todos: Plano de Ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem
em seu Artigo 3: universalizar o acesso à educação e promover a equidade
nos itens 1 e 5:
1. A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças,
jovens e adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e
melhorar sua qualidade, bem como tomar medidas efetivas
para reduzir as desigualdades. 5. As necessidades básicas de
aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências requerem
atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a
igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer
tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo.

Ressalta-se ainda como um dos princípios da Declaração de Salamanca:
De Princípios, Política e Prática para as Necessidades Educativas Especiais
(1994, item 2) diz:
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Cremos e proclamamos que: [...] as pessoas com necessidades
educacionais especiais devem ter acesso à escola regular que
deveria acomodá-las dentro de uma Pedagogia centrada na
criança, capaz de satisfazer tais necessidades.

Partindo dessas premissas é importante destacar que todas as pessoas
têm direito a Educação Básica, onde a prática inclusiva não se trata de incluir
os alunos com deficiência em salas de aula, mas de uma tentativa de mudança
na aceitação das diferenças; sendo fundamental à participação dos segmentos
internos e externos da instituição de ensino nesse processo inclusivo.
A educação deve ser garantida a todas as pessoas, a fim que elas possam
desenvolver-se da melhor forma possível e atuar futuramente com autonomia
no meio social, porém é necessário considerar as limitações de cada indivíduo
enquanto ser humano. Por isso as instituições de ensino, juntamente com as
famílias deverão buscar recursos que possibilitem o acesso e permanência das
crianças com deficiências na rede regular de ensino.
Sobre isso a LDBEN 9.394/96 em seu Artigo 59, destaca que:
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais: I - currículos, métodos, técnicas,
recursos educativos e organização específicos, para atender às
suas necessidades; II - terminalidade específica para aqueles
que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração
para concluir em menor tempo o programa escolar para os
superdotados; III - professores com especialização adequada
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em nível médio ou superior, para atendimento especializado,
bem como professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns; IV - educação
especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que
não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo,
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como
para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas
artística, intelectual ou psicomotora; V - acesso igualitário aos
benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para
o respectivo nível do ensino regular.

Desta maneira, as instituições de ensino têm o papel de garantir a
qualidade no ensino oferecido às pessoas com deficiência, a infraestrutura e
um pessoal capacitado a atender as especificidades dos alunos. Tudo isso, a fim
de buscar alternativas que assegurem uma educação de qualidade e igualitária
tornando ambiente favorável ao seu desenvolvimento.
DESENVOLVIMENTO
Essa pesquisa caracteriza-se em um estudo exploratório realizado em
uma Escola Pública situada na zona rural do município de Bananeiras, Estado da
Paraíba. Utilizou-se de uma abordagem qualitativa que buscou informações para
compreender o desenvolvimento da prática inclusiva mediante as perspectivas
da proposta pedagógica vigente.
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METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada na Escola Pública. A mesma é de pequeno porte
e atende as modalidades de ensino da Educação Infantil, a primeira etapa do
Ensino Fundamental e o Programa do Governo Federal de Educação Integral
titulado de Mais Educação, entre os turnos da manhã e tarde, com o total de
95 alunos devidamente matriculados. Possui um quadro de 18 funcionários,
nas respectivas funções: um gestor, um gestor adjunto, uma secretária, oito
professores, duas cozinheiras, um auxiliar de serviços gerais e quatro oficineiros.
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 e pelo Pacto Nacional
de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).
Com relação aos aspectos políticos e pedagógicos a escola possui o Projeto
Pedagógico Curricular no qual foi construído em 2010, com a participação de
alguns professores. O mesmo passa por uma reconstrução e atualização, com
o apoio do projeto de extensão “A contextualização curricular para escolas
do campo: o pensar e o fazer da ação pedagógica” da Universidade Federal da
Paraíba aprovado pelo Programa PROBEX (UFPB/PRAC). No qual realiza
estudos, aprofundamentos teóricos e formações continuadas com os segmentos
internos e externos da instituição de ensino.
Vale ressaltar que a escola também possui uma Unidade Executora própria
(EXp), mais precisamente o conselho escolar que conta com a participação e
atuação de membros da instituição escolar e de alguns pais de alunos. Por meio
da atuação do mesmo a escola ganha autonomia para tomada de decisão tanto
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na parte administrativa quanto na parte pedagógica da escola, além de estimular
a participação dos pais dentro do espaço escolar.
Como opção metodológica, optou-se por um estudo exploratório tendo
como fundamento a prática inclusiva a partir da proposta pedagógica vigente.
Para a produção de dados utilizou-se das técnicas da análise documental e da
entrevista, pois ela oferece a oportunidade de flexibilidade, da captação imediata
e corrente da informação desejada, como também visa obter informações
mediante uma conversação de natureza profissional e sistemática com objetivos
predeterminados (LEITE, 2008, p. 102). Utilizando dessa técnica foi possível
verificar as atitudes do entrevistado.
O universo da aplicabilidade da pesquisa foi selecionado conforme as
características definidas para efetivação e execução da mesma. Nesse sentido
utilizamos de uma amostragem, 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. (Gonçalves,
2005, p. 70). Assim os sujeitos envolvidos na pesquisa foram à gestora e a
professora, as quais estavam envolvidas diretamente na prática inclusiva.
Para o desenvolvimento do tema proposto os estudos pautaram-se em
um levantamento bibliográfico à luz de um referencial teórico da legislação e
de documentos internacionais e nacionais conforme a Lei no 9.394/96 a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a Declaração Mundial
sobre Educação para Todos (1990), a Declaração de Salamanca e linha de ação
(1994) e algumas reflexões realizadas por Freitas (2008), Zanandrea (2005) sobre
a prática inclusiva e Padilha (2004) a cerca dos paradigmas da resignificação do
currículo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na primeira etapa da pesquisa tentou-se compreender, através da análise
da proposta pedagógica as diferenças e aproximações entre as legislações que
norteiam a prática inclusiva.
Nesta etapa analisou-se o Projeto Pedagógico Curricular (PPC) da escola,
o mesmo apresentava dados referentes aos anos de 2009 e 2010, apontava algumas
prioridades, metas e objetivos traçados. Uma visão estratégica abordando questões
sobre valores, dentre elas destaco: “Igualdade: temos uma convivência agradável
respeitando as diferenças de cada um;” (PPC da Escola Pública, 2010, p. 11). Esse
trecho do PPC da escola registra uma ideia de prática inclusiva. Uma vez que:
Todas as crianças, de ambos os sexos, têm direito fundamental
à educação e que ela deve ser dada a oportunidade de obter e
manter nível aceitável de conhecimento.
Cada criança tem características, interesses, capacidades e
necessidades de aprendizagem que lhe serão próprios.
Os sistemas educativos devem ser projetados e os programas
aplicados de modo que tenham em vista toda gama dessas
diferentes características e necessidades. (Declaração Mundial
sobre Educação para Todos, 1990 e Declaração de Salamanca,
1994)

Portanto, o trecho do PPC da escola registra a busca pelo respeito
às diversidades e as diferenças, porém é possível observar que o mesmo não
reportasse as questões inclusivas, ou seja, o PPC refere-se sobre a igualdade
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como um todo, considerando todos os aspectos que permeiam o sujeito e não
apenas a igualdade de direitos e deveres das pessoas com deficiência.
Ainda sobre a visão estratégica do PPC da escola destaca-se a missão da
instituição de ensino:
Temos por missão oferecer serviços educacionais favoráveis aos
alunos, aonde venha contribuir para sua formação de indivíduo
crítico, participativo, comprometido, criativo, inovador,
responsável e pontual. Capazes de atuar no crescimento da
sociedade. (2010, p.11)

Mais uma vez fica evidente que a proposta pedagógica da escola aborda
questões educacionais gerais, onde não especifica o sujeito. Como também
foi possível observar que nas demais temáticas registradas no PPC as práticas
inclusivas não se encontram explicitas, todas as questões e abordagens objetivam
oferecer melhores condições ao ambiente escolar.
É notório que, durante essa etapa da pesquisa verificamos que o PPC
da escola apresenta aproximações dos embasamentos legais que regulamentam
a Educação Básica. Isso considerando que a escola contempla esse processo de
inclusão.
A segunda etapa da pesquisa constou de análise das entrevistas,
procedendo à leitura e releitura dos dados coletados, os quais foram classificados
e estruturados. Para Szymanski; Almeida & Prandini (2004, p.75) “a categorização
concretiza a imersão do pesquisador nos dados e a sua forma particular de agrupá-los
segundo sua compreensão”. Logo, os resultados foram organizados em: proposta
de inclusão, dificuldades X possibilidades e experiências / vivências.
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PROPOSTA DE INCLUSÃO
Ao pensar no princípio da prática inclusiva, percebe-se a escola como
um espaço de igualdade e valorização de toda e qualquer criança, onde se busca
promover um ensino de qualidade a todos. Com relação à inclusão, os sujeitos
da pesquisa relatam:
Inclusão é o ato de conviver com o outro respeitando as
diferenças. Na educação a inclusão é entendida como uma forma
de acolhimento a pessoas com necessidades especiais seja física
ou psicológica. (Gestora)
O acolhimento de todas as pessoas, sem exceção, no sistema
de ensino, independente de cor, classe social e condições físicas
e psicológicas, oferecendo atendimento especializado a essas
pessoas. (Professora)

Deste modo, as entrevistadas deixam transparecer a ideia de inclusão
como um ato de conviver e acolher todas as pessoas, respeitando a diversidade.
Compreende-se: “A inclusão não é um processo exclusivamente pedagógico e sim de
responsabilidade social, que envolve aspectos relacionados às ordens sociais, econômicas,
culturais e históricas” (FREITAS, 2008, p. 16). Assim, exige-se a superação dos
mecanismos socialmente acumulados e pedagogicamente reproduzidos.
Análoga, as impressões da gestora e da professora, Zanandrea (2005, p.
15) argumenta que: “A sociedade é altamente individualista e segregadora, cuja educação
historicamente foi usada como mecanismo de controle e exclusão social.”. Por isso é
importante descartar o papel da escola nesse processo complexo e indispensável
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da prática inclusiva, onde a escola tem a função de garantir condições favoráveis
à formação do indivíduo, a fim que ele assuma o exercício da cidadania.
DIFICULDADES X POSSIBILIDADES
Os preceitos da inclusão são os novos desafios os quais apresentam as
possíveis dificuldades e possibilidades. Sobre isso as entrevistadas argumentam:
A adoção da prática inclusiva no município anda em passos
lentos, onde muito se fala e pouco se faz. Na realidade a lei
impõe e o município tenta cumprir, mais as escolas não têm
estrutura física e pedagógica para atender com eficiência essa
demanda. Portanto não vejo fatores facilitadores da prática
inclusiva, apenas dificuldades.
-Falta de informação por parte dos segmentos internos e externos
que compõem a instituição escolar;
-Falta capacitação para os profissionais que trabalham nas
instituições;
-A infra-estrutura das escolas precisa ser adequada.
(Gestora)
Não houve fatores facilitadores, senti uma grande dificuldade
na adoção da prática inclusiva na minha sala de aula, por não
ter nenhuma capacitação na área, sentindo-me frustrada por
não dar o suporte necessário para o desenvolvimento dessa
criança. (Professora)
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Decorrente das indagações é visível que neste caso da adoção da prática
inclusiva, a mesma permeou-se de várias dificuldades não apresentando pontos
favoráveis. A gestora destaca as imposições das leis e o desafio de se fazer vigorálas. Segundo Bruno (1999) apud Zanandrea (2005) acredita que: “a educação
inclusiva não se efetuará simplesmente por decretos, será necessário que se avalie as reais
condições que possibilitem a inclusão gradativa, contínua, sistemática e planejada” (p. 15).
A narração da gestora aponta as dificuldades encontradas na prática inclusiva,
a mesma ressalta que a instituição de ensino não contempla uma infraestrutura
adequada a essa adoção, como também a falta de informação e de profissionais
capacitados na área, dificultando ainda mais esse processo de inclusão.
Com relação às indagações da professora observa-se que a mesma deixa
transparecer toda a sua frustração pelo fato de não ter nenhum preparo ou formação
suficiente para melhor assistir esse aluno a ponto de contribuir para a superação
ou minimização de suas dificuldades.
Em ambas as falas, as entrevistadas destacam que não houve nenhum tipo
de formação e/ou preparação para essa adoção da prática inclusiva; simplesmente a
escola acolheu a criança com deficiência, mesmo sabendo que não tinha condições
de oferecer oportunidades para o desenvolvimento das habilidades dessa criança
com deficiência.
Isso demonstra que a escola cumpriu as imposições da lei, conforme os
princípios democráticos e humanitários que permeiam a política educacional
de “Educação para todos”. Porém verifica-se como a lei encontra-se distante da
realidade, a ideia da prática inclusiva não resume apenas em matricular a criança
na escola, mas em um processo onde devem ser consideradas as peculiaridades de
cada indivíduo, a fim de atendê-los da melhor forma possível.
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Conforme destaca a atual LDBEN em seus três artigos (art. 58 ao art.60)
determinaram o atendimento preferencial nas salas do ensino regular, o apoio
especializado (quando necessário), adequação de métodos, técnicas, recursos,
entre outros.
Outra dificuldade encontrada na adoção da prática inclusiva foi à falta de
profissionais capacitados nesta área. Destacam que é que fundamental o trabalho de
uma pessoa especializada, a fim que ela oriente o trabalho pedagógico oferecendo
um suporte para a realização das atividades diárias. Ambas as entrevistadas ressaltam
a sensação de frustração e até mesmo de desespero.
Mediante análise do que já foi exposto, verifica-se que o processo
inclusivo está presente na instituição de ensino, o que contribuí para assegurar
a obrigatoriedade do Estado em garantir o ingresso e permanência de todas as
crianças nas escolas. Porém essa ideia de inclusão encontra-se ainda permeada de
ambiguidades, onde se necessita adotar um processo educacional não excludente, que
respeite a condição e as possibilidades de cada um em relação ao desenvolvimento
e aprendizagem de todos.

EXPERIÊNCIAS / VIVÊNCIAS
Conforme foi exposto anteriormente, não basta inserir a criança com
deficiência no ensino regular é preciso dar condições para o seu desenvolvimento.
Pois, dependendo da forma como é tratada a questão da diversidade, a instituição
pode auxiliar na valorização das diferenças ou favorecer a discriminação.
Desta forma, as entrevistadas apontam:
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O meu sentimento pessoal e profissional diante da prática
inclusiva é de incapacidade. Pois uma escola pra ser inclusiva
tem que garantir um ensino de qualidade a todas as crianças,
dando-lhes possibilidades de desenvolver suas potencialidades.
Nesse caso, isso não ocorreu o que me deixa profundamente
preocupada. Fala-se tanto e não se faz nada.
(Gestora)
Senti-me incapaz por querer, mas não saber como ajudar essa
criança, e em alguns momentos, até como interagir com ela, foi
doloroso. Mostrou-me que é necessário enquanto profissional
buscar uma capacitação na área, para que de uma próxima vez,
eu tenha um pouco mais a oferecer ao receber em minha sala
uma criança portadora de necessidades especiais.
(Professora)

Mais uma vez, as entrevistadas demonstram o insucesso da adoção da
prática inclusiva, pelo simples fato de atenderem aos embasamentos legais onde
na realidade “Fala-se tanto e não se faz nada.” (Fala da Gestora). Assim, observo
a partir das narrações das entrevistadas que a prática inclusiva nesta escola foi
superficial, a adoção dessa prática influenciou mudanças apenas no ambiente
de sala de aula, com relação à dinâmica organizacional da escola nada mudou.
A Gestora afirma: “[...], a escola por mais que tentasse não conseguiu se adequar para
atender as necessidades da criança foi à criança que teve que se adequar a escola.”.
Ambas as partes avaliam a adoção da prática inclusiva e destacam:
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Não houve verdadeiramente uma inclusão, pois as outras crianças
conviviam com ele e respeitavam suas diferenças apenas naquele
período dentro da sala de aula. (Gestora)
Infelizmente não vejo como processo inclusivo, pois a escola
não tinha estrutura para recebê-lo, nem profissionais capacitados
para dar suporte ao desenvolvimento dessa criança. (Professora)

Pelos discursos apresentados infere-se que as entrevistadas compreendem
a prática inclusiva e acreditam no avanço da legislação no que diz respeito ao
atendimento as pessoas com deficiência, a fim que esses contemplem das reais
necessidades dos alunos, já que elas foram unânimes em afirmar que a Lei vem
sendo seguida apenas em relação às matriculas dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo dos e pesquisa em relação à prática inclusiva na Escola Pública
situada na zona rural do município de Bananeiras, Estado da Paraíba, foi possível
analisar a proposta pedagógica vigente com os aspectos legais e reais da adoção
dessa prática. Como também constatar nas falas das entrevistadas, as dificuldades
enfrentadas e as expectativas relacionadas ao processo inclusivo.
Verificou-se que a adoção da prática inclusiva nesta escola permeia-se
de desafios, onde se cumpriu o direito de acesso à educação (escola). Porém
não se ofereceu condições favoráveis ao desenvolvimento do processo de ensino
aprendizagem da criança com deficiência e muito menos recursos a formação
do sujeito para o exercício da cidadania.
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É notório que a legislação vem avançando no sentido de garantir a
educação, como direito de todos, para o maior número de crianças, independente
dessas apresentarem deficiência ou não, porém é fundamental que se considere
a realidade das crianças, para só assim fazer vigorar a lei.
Considera-se também que uma maior integração entre município, escola
e família contribuiria significativamente no trilhar de um novo caminho onde
todos os atores educacionais pudessem participar ativamente da construção
desse processo educativo inclusivo. Acredita-se que está interação possibilitaria
a remoção das barreiras que ainda impedem o cumprimento da legislação,
efetivando na prática, o que já conquistamos na teoria. Desta forma finaliza-se
este trabalho acreditando ter oportunizado um momento de reflexão acerca da
temática abordada.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICOCULTURAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE
DOWN AO BRINCAR
Viviana Sousa Ramos46

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar as contribuições da
psicologia histórico-cultural com o desenvolvimento da criança com
síndrome de down e também mostrar a importância que a brincadeira
proporciona nesse processo. De acordo com o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil (RCNEI, 1998), a brincadeira é um
modo de expressão, pensamento, interação e comunicação da criança,
ou seja, é uma linguagem infantil simbólica em que os adultos precisam
identificar o que é realidade e o que é imaginação. Essa pesquisa será de
natureza bibliográfica e terá como referencial teórico as teorias de Piaget,
James e Koffka, e principalmente Vygotsky por ser o responsável pela
psicologia histórico-cultural. E utilizaremos como documento oficial
o PCN (1998) Parâmetros Curriculares Nacionais e o RCNEI (1998)
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. Concluímos
abordando a contribuição do brincar para o desenvolvimento de ensino
e aprendizagem para a criança com síndrome de down a partir de
seu ingresso em escola regular como afirma o Estatuto da Criança e
Adolescentes (ECA) e o MEC (Ministério da Educação): “O Estatuto
46 Estudante de graduação no curso de pedagogia na Universidade Estadual da Paraíba.
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da Criança e do Adolescente, em seu art. 54, III, afirma que: “É dever
do estado assegurar à criança e ao adolescente (...) atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino”. O MEC desenvolve, por intermédio de sua Secretaria de Educação
Especial (SEESP) uma política visando à integração das crianças portadoras de
necessidades especiais ao sistema de ensino, propondo a inclusão destas crianças
nas instituições de educação infantil.” (BRASIL, 1998, p. 36).
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Histórico-cultural. Síndrome de
Down. Brincadeira.

INTRODUÇÃO
Este artigo sobre as contribuições da psicologia histórico-cultural no
processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança com síndrome de down
ao brincar, surgiu a partir de minha experiência em sala de aula, em que despertou
curiosidade em aprofundar mais no assunto. Buscando fundamentar esse texto
nos princípios de Lev Semynovitch Vygotsky (1896-1934), é importante
ressaltar que Vygotsky é o teórico educacional que aprofundou seus estudos
no desenvolvimento humano desde o seu nascimento.
Ele é o criador da psicologia histórico-cultural que tem como objetivo
compreender o homem como ser ativo, social e histórico. Por isso, buscamos
através deste estudo, conhecer quais as contribuições da psicologia históricocultural e a relação existente entre a brincadeira e a criança com síndrome de
down.
Dessa forma, a inclusão da brincadeira no currículo escolar se torna
fundamental para que o professor compreenda a criança e saiba identificar quando
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a mesma está no mundo real ou imaginário, porque o brinquedo servirá como
instrumento para que a criança se desenvolva.
Com a finalidade de discutir esse tema buscaremos investigar a importância
do brincar para o desenvolvimento e aprendizagem da criança com síndrome
de down. Esta pesquisa é de natureza bibliográfica e foi desenvolvida a partir
de conteúdos ministrados nas disciplinas de Psicologia Desenvolvimento e
Aprendizagem, Psicomotricidade, Educação Infantil entre outras, e também
em livros, artigos e revistas que abordam este tema.
O artigo está dividido em três partes que são: Contextualizando o
processo de desenvolvimento e aprendizagem mostrando o papel da escola e do
professor neste processo. O papel da brincadeira no processo de desenvolvimento
e aprendizagem da criança. E por último a brincadeira como recurso pedagógico
para a criança com síndrome de down.
CONTEXTUALIZANDO O PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM
O processo de desenvolvimento e aprendizagem se dá a partir de três
concepções teóricas, que são baseadas em Piaget, James e Koffka. Para Piaget,
os processos de desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado,
pois o aprendizado é considerado um processo externo que não está interagido
com o desenvolvimento. Pois, o desenvolvimento ocorre todos por si mesmos,
sem haver influência do aprendizado escolar, e o aprendizado segue a trilha do
desenvolvimento e para ele o desenvolvimento sempre se adianta ao aprendizado.
Para James, aprendizado é desenvolvimento, pois para ele aprendizado
está inseparavelmente misturado com o desenvolvimento. Um ponto em comum

294

a teoria de Piaget é que “o desenvolvimento é concebido como elaboração e
substituição de respostas inatas” (VYGOTSKY, 1994). E a diferença existentes
entre Piaget e James é que o primeiro afirma que os ciclos de desenvolvimento
precedem os ciclos de aprendizado e o segundo diz que os dois processos ocorrem
simultaneamente.
A terceira concepção teórica é a de Koffka que afirma que desenvolvimento
e aprendizagem se combinam, ou seja, cada uma influência o outro, pois de um
lado, o aprendizado depende diretamente com o desenvolvimento e de outro
é que o aprendizado é visto como um processo de desenvolvimento. Mas esta
terceira concepção traz três novos aspectos em que Piaget e James não traz que
são a combinação, interação e amplo papel do desenvolvimento e aprendizagem.
Vygotsky não estava plenamente satisfeito com nenhum dos pontos de
vista acima, afirmando que a aprendizagem e o desenvolvimento são processos
distintos e não deveriam ser confundidos, contudo interagindo mutuamente.
Para ele o aprendizado precede o desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento
ocorre do social para o individual, em que o sujeito se transforma a partir da
sua interação com o social. Por isso, que a aprendizagem é fundamental para o
desenvolvimento, por esta inter-relacionados desde o nascimento da criança,
o que a criança aprende é a base fundamental para o seu desenvolvimento.
De acordo com a perspectiva histórico-cultural,
O desenvolvimento está ligado a processos de mudanças e de
transformações que ocorrem ao longo da vida do sujeito e
em cada uma das múltiplas dimensões de seu funcionamento
psicológico... desenvolvimento e aprendizagem dizem respeito
às experiências do sujeito no mundo com base nas interações,
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assumindo o pressuposto da natureza social do desenvolvimento
e do conhecimento especificamente humano. (ARAÚJO, 2008).

O processo de desenvolvimento e aprendizagem ocorrem através da zona
de desenvolvimento proximal e do nível de desenvolvimento real. A zona de
desenvolvimento proximal ocorre quando a criança realiza atividades apenas
com a assistência de um adulto, e o nível de desenvolvimento real é quando a
criança já consegue desenvolver as atividades sozinhas.
O PAPEL DA BRINCADEIRA NO PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA
Mostraremos através do esquema abaixo, qual o papel da escola e do
professor nesse processo segundo a teoria de Vygotsky:

→

Papel da escola

↓
Mediação

Papel do professor

↓

Desenvolvimento proximal

↓

Desenvolvimento real

Para ele o papel da escola e do professor ocorre por meio da mediação,
pois quando a criança brinca por exemplo de faz-de-conta, está utilizando mais
de suas lembranças do que da imaginação, pois a ação da criança ocorre por
meio da realidade. “A brincadeira permite à criança vivenciar o lúdico e descobrir- se a
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si mesma, apreender a realidade, tornando- se capaz de desenvolver seu potencial criativo”.
(SIAULYS, 2005)
Veremos o que Piaget e Vygotsky diz a respeito da brincadeira de fazde-conta e qual a sua importância para o desenvolvimento da criança:
Segundo Piaget (1978), está intimamente ligada a símbolo, uma
vez que por meio dele, a criança representa ações, pessoas ou
objetos, pois estes trazem como temática para essa brincadeira o
seu cotidiano, de uma forma diferente de brincar com assuntos
fictícios, contos de fadas ou personagens de televisão.
Segundo Vygotsky (1998), a brincadeira de faz-de-conta cria
uma zona de desenvolvimento proximal, pois no momento que
a criança representa um objeto por outro, ela passa a se relacionar
com o significado a ele atribuído, e não mais com ele em si.

A BRINCADEIRA COMO INSTRUMENTO PARA A CRIANÇA
COM SÍNDROME DE DOWN
Antes de aprofundar a contribuição que a brincadeira proporciona para
auxiliar no desenvolvimento da criança com síndrome de down, que no século
XIX era conhecida como “mongoloide”, nome dado por um dos primeiros
pesquisadores o Dr. J. Langdon Down. Precisamos destacar que a criança com
essa síndrome apresenta as mesmas características, incapacidades e limitações
que outras crianças, por também apresentar personalidade diferentes em seu
desenvolvimento.
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A síndrome de down esta subdividida em três tipos que são a trissomia
livre, o mosaicismo e o translocação, como mostra na descrição e figura abaixo:
A trissomia livre que ocorre em 92% dos casos e é a síndrome mais
conhecida de todas e é identificada pela alteração do cromossomo 21, em que
ao invés de ter apenas dois cromossomos ele apresenta com três cromossomos.
Ainda não compreendemos a causa, mas pode ser identificada desde a gestação.
O mosaicismo ocorre em 2 a 4% dos casos e é caracterizado pela ocorrência
de linhagem celular normal e trissômica. E por último o translocação, quando o
cromossomo 21 extra está ligado a outro cromossomo constituindo um cariótipo com 46
cromossomos.

As características clínicas da síndrome de down de acordo com Rodini
apud Souza, são:
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Atraso mental, hipotonia muscular mais conhecida como
fraqueza muscular, baixa estatura, anomalia cardíaca, perfil
achatado, orelhas pequenas com implantação baixa, olhos com
fendas palpebrais oblíquas, língua grande, protrusa e sulcada,
encurvamento dos quintos dígitos, aumento da distância entre
o primeiro e o segundo artelho e prega única nas palmas.

Existem também algumas características referente ao desenvolvimento
cognitivo e linguístico da criança portadora de síndrome de down em seus
primeiros cinco anos de vida, que será apresentada por Buckley e Bird (1994):
Atraso no desenvolvimento da linguagem, o menor
reconhecimento das regras gramaticais e sintáticas da língua,
bem como as dificuldades na produção da fala apresentados por
essas crianças resultam em que apresentem um vocabulário mais
reduzido, o que frequentemente, faz com que essas crianças não
consigam se expressar na mesma medida em que compreendem
o que é falado, levando-as a serem subestimadas em termos de
desenvolvimento cognitivo.
Essas mesmas alterações linguísticas também poderão afetar
o desenvolvimento de outras habilidades cognitivas, pois há
maior dificuldade ao usar os recursos da linguagem para pensar,
raciocinar e relembrar informações.
(...) apresentam uma capacidade de memória auditiva de
curto-prazo mais breve, o que dificulta o acompanhamento
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de instruções faladas, especialmente se elas envolvem múltiplas
informações ou ordens/orientações consecutivas.
Apresentarem habilidades de processamento e de memória visual
mais desenvolvidas e de memória visual mais desenvolvidas
do que aqueles referentes às capacidades de processamento e
memória auditivas, as crianças portadoras de Síndrome de Down
se beneficiarão de recursos de ensino que utilizem suporte visual
para trabalhar as informações.
(...) seja dada toda a oportunidade de mostrar que compreendem
o que lhes foi dito/ensinado, mesmo que isso seja feito através
de respostas motoras como apontar e gesticular, se ela não for
capaz de fazê-lo exclusivamente de forma oralizada.

Como podemos perceber a criança portadora de síndrome de Down
precisa de muitos estímulos desde pequena, e é através da brincadeira que
proporcionaremos esse estimulo juntamente com a família, pois essa é uma das
ferramentas mais utilizadas pelos terapeutas ocupacionais dessa área.
De acordo a terapeuta Miryam Pelosi (2014), a criança pode ser estimulada
em várias áreas:
Se é um bebê, nós ajudamos a desenvolver habilidades motoras
grossas (mais básicas). Depois, trabalhamos a motricidade
mais fina, como usar dois dedos para pegar objetos, a partir
de brinquedos de encaixe. Quando cresce um pouco, usamos
brinquedos para ajudar no desenvolvimento cognitivo
e da linguagem. Já na pré-adolescência, estimulamos o
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desenvolvimento da autonomia, trabalhando aspectos como
andar de ônibus sozinho, comprar coisas, usar dinheiro.

Alguns exemplos de brincadeiras que contribui no desenvolvimento da
criança:
Faz-de-conta – Segundo Sperb e Conti (1998) existem três categorias
essenciais.
1. A criança utiliza representações primárias, isto é, vê o mundo
de forma direta ou indireta, substituindo o objeto, por exemplo,
mãe, pelo pai.
2. A criança utiliza representações secundárias, entendidas
como representações, atribuindo propriedades imaginárias
aos objetos ou eventos, o que ocorre quando ela em interação
com um parceiro lhe propõe que faça de conta que o tempo
hoje está ótimo (quando está chovendo) ou que limpe o rosto
da boneca que está sujo (sem estar). Neste momento, ela vai
além do significado comum dos objetos ou dos eventos sem,
entretanto, confundir realidade/ não-realidade.
3. O objeto é imaginário, por exemplo “faz-de-conta que neste prato tem
bolo, neste copo, refrigerante”. (QUEIROZ, 2006)

O explorando as formas em que as crianças irá identificar os desenhos
e objetos que tem as formas iguais e diferentes; Ex: cada um no seu quadrado.
Cada criança recebe uma folha de jornal recortada em forma
de quadrado, e deverão identificar primeiramente que forma é
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aquela, em seguida deverão ficar em cima do quadrado sempre
que a música parar. Pode fazer como a dança das cadeias ir
tirando um quadrado, vence quem ficar por último no quadro.

Descobrindo os alimentos: doce-salgado-azedo, frutas-legumes e os
nomes de cada um;
Conhecendo a si mesmo, a mãe junto com a criança vai descobrindo
cada parte do corpo;
Brincando com os obstáculos, a mãe mostrar que no caminho existe
alguns desvios e que você precisa passar. Ex. uma corda, um buraco.
Esses são alguns exemplos de brincadeiras que podemos utilizar também
em sala de aula, para ajudar a criança com síndrome de Down se desenvolver
mais rápido.
CONCLUSÃO
A questão discutidas neste trabalho é fazer uma reflexão acerca do que é o
desenvolvimento e aprendizagem de acordo com a pedagogia histórico-cultural
e como ocorre esse processo, e sobre qual é o papel da escola e do professor por
meio da brincadeira para a criança com síndrome de Down.
Este é um tema bastante conhecido por ser pesquisado por várias pessoas
tanto em relação a brincadeira quanto sobre a síndrome de Down, mas sabemos
que cada vez que pesquisamos descobrimos coisas novas, adquirimos novos
conhecimentos e buscamos preencher algumas lacunas existentes na hora do
planejamento da aula, para que possamos facilitar a transmissão do conteúdo
para a criança.
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A escola tem o papel bastante importante, pois tem a oportunidade de
discutir essa questão a partir de seus instrumentos metodológicos e proporcionar
uma reflexão teórica e prática, para auxiliar no desenvolvimento infantil através
da brincadeira.
De acordo com uma das teorias de Vygotsky sobre o desenvolvimento,
constatamos que quando a criança brinca com o outro ela se desenvolve mais, e
utiliza das lembranças de suas observações das ações entre si para criar e recriar
em suas brincadeiras.
Os resultados obtidos por meio desta pesquisa proporcionou uma reflexão
de como está sendo minha prática e como posso melhorar para organizar o
processo educativo de modo mais positivo e proporcionar aos alunos a cooperação
para a realização do melhor desenvolvimento da criança.
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RESUMO
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino
da educação básica que difere do ensino regular tanto na sua estrutura
quanto ao público alvo e métodos de ensino-aprendizagem. É destinada
a pessoas que tiveram pouca ou nenhuma escolarização, geralmente
homens e mulheres trabalhadores, que não tiveram a oportunidade de
estudar. Desta forma, a EJA surge como uma alternativa para aqueles
que não tiverem oportunidades de concluir a educação básica e sonham
até mesmo em prosseguir para ter uma formação de nível superior. E a
Educação Ambiental (EA) entra neste cenário para sensibilizar e reeducar
47 Graduanda em Licenciatura em Ciências agrárias emembro integrante do projeto: Educação Ambiental
e Coleta Seletiva nas Escolas Públicas de Bananeiras PB e Solânea PB, e atualmente bolsista do
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o público desta modalidade de ensino. Por ser um tema atual e presente
nas escolas, deve ser difundido e trabalhado em todas as modalidades de
ensino, inclusive na EJA, uma modalidade que conta com a maturidade
e a experiência de vida dos seus estudantes. Porém, este tema ainda
não é trabalhado ou é pouco abordado com esses alunos, dentre os
quais, muito já conhecem os problemas relativos ao meio ambiente. Este
artigo apresenta o relato e resultados de um trabalho desenvolvido com
estudantes da EJA, com o objetivo de sensibilizá-los e conscientizá-los
sobre suas relações e ações com o meio ambiente, mediante palestras,
discussões sobre a responsabilidade de cada um para com a preservação do
planeta e dos seres humanos, e oficinas de reaproveitamento de resíduos.
Palavras-Chave: EJA. Educação Ambiental. Preservação
1. INTRODUÇÃO

Atualmente, o crescimento populacional e o aumento das indústrias
vêm provocando uma excessiva produção de resíduos que são descartados em
lugares inapropriados gerando consequências muitas vezes irreversíveis. Este
fato é agravado pela falta de consciência por parte da população em relação a
um problema muitas vezes irreversível. Dentre essas consequências, os impactos
ambientais são os mais presenciados e sentidos pelos seres humanos, como por
exemplo, a poluição, o aquecimento global, as mudanças climáticas, entre outros.
O homem tem buscado soluções para os vários problemas ambientais,
como por exemplo, em relação ao problema dos resíduos sólidos, para o qual
se recomenda a construção de aterros sanitários, a incineração, a compostagem
e a coleta seletiva. Mas, qualquer prática que se proponha para a resolução
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ou amenização dos problemas ambientais requer um processo intensivo de
sensibilização, pois qualquer prática decorrente da educação ambiental exige,
prioritariamente, que a comunidade esteja sensibilizada das vantagens de sua
implantação. Repensar as atitudes que promovem a degradação ambiental e
social (SILVA et al., 2014).
A Educação Ambiental deve chegar a todos, independentemente da faixa
etária ou gênero. E é aí que o ensino da EA na Educação de Jovens e Adultos surge
como alternativa para suprir a carência curricular de temas desta natureza nesta
modalidade de ensino, pois, como afirma Gadotti (2014, p. 53), “precisamos, sim,
de Educação de Jovens e Adultos de qualidade”. Por isso, a necessidade para que
haja uma política nacional de Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma política
de Estado e não apenas programas transitórios e conjunturais de governo.
Em janeiro de 2003, O MEC anunciou que a alfabetização de jovens e adultos
seria uma prioridade do Governo Federal. Para isso, foi criada a secretaria
extraordinária de erradicação do Analfabetismo, cuja meta é erradicar o
analfabetismo durante o mandato de quatro anos do governo Lula. Para
cumprir essa meta foi lançado o programa Brasil Alfabetizado, por meio do
qual o MEC contribuirá com os órgãos públicos Estaduais e Municipais,
instituições de ensino superior e organizações sem fins lucrativos para que
desenvolvam ações de alfabetização (SALDANHA,

2009).

Foi pensando nesta necessidade que esse trabalho foi realizado, a fim de
se tentar promover uma sensibilização e conscientização ambiental nas turmas
do EJA, com atividades estruturadas e desenvolvidas através do Projeto de
Extensão intitulado “Educação ambiental e implementação da coleta seletiva solidária de
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resíduos sólidos nos municípios de Bananeiras e Solânea – PB: construindo conhecimentos
e irradiando experiências numa perspectiva de inclusão social”.
REVISÃO LITERÁRIA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação
básica, na etapa fundamental, e destina-se a pessoas que tiveram pouca ou
nenhuma oportunidade de escolarização regular (Freitas; Santos; Barreto, 2009).
De acordo com Gadotti:
O Brasil tem uma população de 57,7 milhões de pessoas com mais de 18
anos que não frequentam a escola e que não têm o Ensino Fundamental
completo. O número de matrículas na modalidade EJA está em torno de
4.234.956 (Pnad/IBGE, 2009). Da população com 15 anos ou mais de idade,
13,9 milhões de pessoas são consideradas analfabetas (Censo Demográfico/
IBGE, 2010). A Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresentou queda de
6% Por uma política nacional de Educação popular de jovens e adultos 15
(254.753), totalizando 3.980.203 matrículas em 2011. Desse total, 2.657.781
(67%) estão no Ensino Fundamental e 1.322.422 (33%) no Ensino Médio.

(GADOTTI, 2014, p.14)

A EJA assume uma enorme importância na alfabetização em âmbito
nacional.
Para Suzana Schwartz:
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O conceito de alfabetização se refere à habilidade de ler e escrever, essas
são ações que o sujeito desenvolve sobre a linguagem escrita. Ao escrever,
primeiramente o autor se volta para o próprio pensamento, organizando-o
mentalmente, sistematizando-o. Para concretizar a função da escrita o
pensamento tem que sair, ir para fora do sujeito. Isto não significa que o
pensamento sempre precede a escrita, enquanto escrevemos pensamos. Por
isto, a escrita é muito mais do que a representação gráfica de um código.
(SCHWARTZ, 2010, p. 24,25)

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Educação Ambiental é um tema de grande importância que deve ser
cada vez mais difundido, principalmente no contexto escolar. Praticar EA é antes
de tudo um ato de amor ao próximo e a natureza. De acordo com Marques:
A Educação Ambiental deve ser encarada como um exercício da cidadania,
em que todos os componentes da sociedade devem ser participantes integrais
desse processo educacional. Apesar do tema “Meio Ambiente” virar “moda”
no cotidiano atual, essa ideia ainda não está impregnada na consciência
das pessoas que constituem a comunidade. Comparando-se com outros
movimentos, a preocupação como o meio ambiente é uma ideia recente,
surgida no meio do século XX. (MARQUES, 2014, p. 78)

O autor ainda completa:
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Por meio da Educação Ambiental busca-se abrir os olhos e
a mente das pessoas que ainda não conseguiram entender a
gravidade da situação que o meio ambiente está passando,
mostrando que o homem é apenas mais um membro da
natureza em que vive e não superior a ela, contrapondo as
ideias que o colocaram como centro do universo e esquecendose da importância dos demais componentes da natureza.
(MARQUES, 2014, p. 79)

Portanto, por meio da introdução da EA no cotidiano é que este tema
se firmará, necessitando de campanhas, eventos e informações constantes para
chamar atenção da população de modo que possamos garantir uma convivência
pacifica e uso racional dos recursos naturais.
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Este trabalho foi desenvolvido nas turmas do EJA da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Dr. Alfredo Pessoa de Lima, localizada na rua Luís
Ferreira de Melo S/N, Bairro Santa Mônica, Município de Solânea –PB.
Foram trabalhadas as seguintes turmas, 1° ano “A” EJA- 07 alunos,
1° ano “B” EJA- 11 alunos, 2° ano “A” EJA- 08 alunos, 2° ano “B” EJA- 19
alunos, 3° ano “A” EJA- 10 alunos, 3° ano “B” EJA- 11 alunos.
Com uma mesma metodologia utilizada para todas as turmas, o trabalho
foi realizado em três etapas:
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1ª ETAPA
● Apresentação da Equipe e do Projeto, realizada no primeiro contato

com os alunos, de forma breve e oral.
● Dinâmica de Impacto, realizada com o derramamento de resíduos

sólidos sobre a sala de aula, antes da entrada dos alunos, para que observássemos
a reação deles ao se depararem com o ambiente sujo. A reação observada e
comum a todas as turmas foi de questionar o porquê da sala está suja e porque a
pessoa responsável não tinha feito a limpeza. Partindo destes questionamentos,
realizamos uma discussão com os mesmos sobre preservação ambiental, coleta
seletiva, reciclagem e a importância da consciência ecológica por parte de todos
nós.
● Palestra sobre educação ambiental, resíduos sólidos, reciclagem, coleta

seletiva e coleta seletiva solidária. Com duração de uma hora em média, as
palestras foram ministradas oralmente, com o auxílio de slide. Na palestra, fomos
surpreendidos com a participação dos alunos de todas as turmas na hora da
discussão sobre o tema em questão. Por serem alunos da EJA, muitos trabalham
durante o dia não esperávamos essa contribuição enriquecedora ao nosso trabalho.
● Após a palestra, foi realizada a Dinâmica do Boneco, em que cada

turma foi subdivida em 6 grupos. Cada grupo ficou responsável por desenhar
uma parte do boneco, sendo elas: cabeça; tronco; braços; mãos; pernas e pés.
Esta dinâmica foi realizada com o objetivo de usar como metáfora a formação
de um boneco para com a preservação do meio ambiente. A responsabilidade
que todos têm sobre qual for o problema relacionado ao nosso planeta e que
cada um deve fazer sua parte em benefício de um todo.
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● Em seguida, os alunos assistiram a vídeos com mensagem ambiental

enfatizando que é de responsabilidade de todos cuidar do meio ambiente e
mostrar a realidade ambiental em que vivemos. Posterior aos vídeos, trabalhamos
poemas ambientais (Uma Planta; Apologia das águas; Mãe natureza; Água;
Desesperança; Desabafo da Natureza; Tristeza ambiental; falando da natureza; SOS
meio ambiente; Uma Planta; Natureza; O valor de uma Vida), objetivando instigar
nos alunos a leitura, a produção de texto e a interpretação dos mesmos dentro
da contextualização ambiental.
● Registro das atividades com diálogo, para propor a produção de registros

das atividades realizadas, podendo ser estes de forma escrita ou oral.
● Finalizando esta primeira etapa, propomos que os alunos procurassem

ideias de materiais recicláveis, mostrando que podemos reaproveitar materiais
que temos em casa, para criar objetos úteis à nossa vida, e diminuir a quantidade
de resíduos que vão para os lixões de forma inadequada.
2ª ETAPA
● Encontro com um catador: os catadores da Associação dos Catadores

de Resíduos Sólidos de Solânea - CATASSOL foram até a escola conversar com
os alunos sobre a sua profissão, seu dia-a-dia, relatando experiências sobre a
realidade do catador.
● Exibição do Documentário Sustentável, que descreve a vida de catadores

e a contribuição do seu trabalho com a reciclagem e para o meio ambiente.
● Leitura de poemas, pois foi muito proveitoso o uso dos poemas na

primeira etapa.
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3ª ETAPA
● Oficina Ecológica, com o reaproveitamento de materiais recicláveis

para a fabricação de um objeto. Foram fabricados organizadores e embalagens
para presente, a partir de caixas de sapato, jornais e caixas de leite. Essa oficina
é realizada com o intuito de incentivar a todos a reaproveitar materiais que
seriam descartados, minimizando os impactos causados pelos mesmos ao meio
ambiente.

Figura 01: Embalagens para presente confeccionadas a partir de caixa de leite; Fonte: Cruz (2015).

Figura 02: oficina ecológica; Fonte: Cruz (2015).
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Figura 03: Alunas do 1º ano B EJA; Fonte: Cunha (2015).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, tanto a Educação de Jovens e Adultos quanto a Educação
Ambiental são temas em evidência e tornam-se bastantes relevantes, pois, como
a questão dos problemas ambientais está intimamente relacionada à consciência
educacional de uma sociedade, este fato já é bastante revelador da necessidade
de trabalhos que envolvam estas duas vertentes.
Devido a este e outros fatores, destacamos a importância exercida por
este trabalho, em âmbito social, educacional e ambiental, para divulgar o tema
em questão, informar e despertar o interesse e curiosidade dos alunos.
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A CONCEPÇÃO DOS EDUCANDOS ACERCA DO PERFIL
DE EDUCADOR PARA ATUAR NA EJA
Marivânia Gomes Sales50
Eduardo Jorge Lopes da Silva51

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 que este profissional
apresenta em 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 texto se configura em
um recorte da pesquisa intitulada O perfil de educador para atuar
na educação de jovens e adultos na concepção dos educandos,
desenvolvida pelo Programa de Iniciação Cientifica da Universidade
Federal da Paraíba, no período de 2014 a 2015. Objetivou conhecer
o perfil de educador na concepção dos educandos da modalidade
EJA, para analisar como esse ideário pode orientar as ações didáticopedagógicas dos educadores em sala de aula, bem como contribuir
50 Bolsista pelo Programa de Iniciação Cientifica pela Universidade Federal da Paraíba/Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (PIBIC/UFPB/CNPq). Estudante do Curso
de Licenciatura de Pedagogia no Campus III – UFPB.
51

Orientador. Professor do Curso de Licenciatura de Pedagogia do Campus III da UFPB/ Departamento
de Educação.
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para viabilizar políticas públicas de formação inicial e continuada de
professores para esta modalidade da educação básica nacional. Trata-se
de uma investigação fundamentada no paradigma qualitativo da pesquisa
em educação, do tipo Estudo de Caso (EC). O EC é um método de
pesquisa que visa contribuir para o “[...] conhecimento dos fenômenos
individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados”
(YIN, 2010, p. 24). As informações foram coletadas através de 08
entrevistas semiestruturada com os educandos da EJA, dos municípios
de Bananeiras e Solânea, ambos situados no agreste paraibano,
onde também se localiza o campus III da Universidade Federal da
Paraíba. Por questões éticas, os sujeitos-atores que se dispuseram a
participar desta investigação tiveram seus nomes verdadeiros mudados
por pseudônimos. Todos assinaram um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE). As análises foram realizadas através da
técnica de Análise de Conteúdo (AC), preconizada por Bardin (2011).
Segundo os alunos entrevistados, o perfil ideal para ser um educador
da EJA, apresenta as seguintes características: paciente com os alunos;
dedicado ao que faz; amor à profissão entre outros. Podemos observar
que são características simples, mas, de grande relevância para esses
entrevistados. Concluímos que o perfil ideal para o educador atuar
na modalidade em questão, deve se aproximar daquele profissional
compromissado com as suas deficiências de ensino-aprendizagem,
que respeitem e trabalhem a sua autoestima, valorizando os saberes
prévios dos educandos, além de apresentar identidade profissional com
as especificidades da modalidade.
Palavras-chave: EJA. Perfil do educador. Formação Continuada.
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1 INTRODUÇÃO
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).
Nesse sentido, torna-se imprescindível que a formação (tanto inicial como
continuada) propicie ao professor refletir sobre sua prática educativa com vistas
à melhoria da qualidade do ensino em sala de aula; na sua aproximação com a
realidade do educando da EJA e da própria especificidade desta modalidade de
educação. Partimos do pressuposto de que a formação do professor para atuar na
EJA é um direito que deve ser assistido ao educando jovem e adulto, conforme
ressalta Silva (2011). Logo, pode-se afirmar que, entre o direito à educação,
encontra-se também o direito de jovens e adultos terem direito a professores
melhor qualificados e identificados com a modalidade. Portanto, a necessidade de
se ampliar o olhar sobre os educandos da EJA, para observá-los na “pluralidade
de direitos”, reconhecendo-os como “sujeitos dos direitos humanos”, torna-se
importante para se pensar em uma formação para os professores, a qual atenta
para a especificidade do educando (RIBEIRO, 1999).
Assim justificamos a relevância dessa pesquisa, uma vez que pretendeu
dar vez e voz aos educandos da EJA, escutando-os sobre o que pensam a respeito
do perfil de educador para atuar nessa modalidade de educação básica. Esse
indicativo, por parte dos sujeitos do processo de ensino e aprendizagem poderá
contribuir em ações de formação inicial e continuada de professores, direcionadas
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as expectativas dos educandos, como também, em mudanças de práticas didáticopedagógicas por parte dos próprios professores.
Outra justificativa que norteou a realização desta pesquisa encontra seu
lugar nos resultados de duas outras realizadas na região do brejo paraibano sobre
a formação de professores, nos anos de 2012 a 2014. São igualmente pesquisas
de iniciação científica (PIBIC-UFPB/2012-2013 e PIBIC-UFPB/2013-2014),
que tiveram como norte analisar as políticas públicas de 8 (oito) municípios
dessa região sobre as ações de formação continuada para os professores da EJA.
Os resultados anunciaram uma (des)motivante realidade para a modalidade, ou
seja, a carência e, muitas vezes, a inexistência de ações formativas destinadas
aos professores da EJA ou, quando existe, envolvem os educadores em ações
formativas pontuais – geralmente, um encontro no início e no meio do ano letivo
-, com todos os demais educadores dos outro níveis e modalidades da educação
básica, sem atender as especificidades destes profissionais, e, muito menos da
EJA. Em outros termos, aquilo que Arroyo (2006) categoriza como caráter
universalista, generalista dos modelos de formação de educadores.
Nesse sentido tivemos como questão de investigação a seguinte: Qual o perfil
de educador para a EJA presente na concepção dos educandos? Vale ressaltar
que o perfil, aqui compreendido como aquele que descreve ou informa acerca
das características de alguém, neste caso, as características de um profissional
para atuar na EJA.
Sendo assim, um esclarecimento inicial se fez necessário, isto é, esclarecer
quem é o educando jovem e adulto, sujeitos dessa pesquisa. Neste sentido, se
expressa Arroyo (2005, p. 29):
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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 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 [...].

Nesta mesma esteira discursiva, os educandos desta modalidade são
pessoas com diferenças de gênero, de etnia, de religião, de geração, de produção,
de vivência, de diferentes formas de leituras de mundo, de conhecimento da
realidade e de enfrentamento dos seus problemas. Muitos ainda estão excluídos
da tecnologia; outros, da terra; outros, da sociedade urbana; uns, do emprego;
outros, pela cor que possuem e pela condição social e até sexual (CALDART,
2002).
Assim, esta pesquisa compartilha da ideia de que a formação do
professor(a) para a Educação de Jovens e Adultos seja específica e não generalista,
como afirma Arroyo (2006), e que rejeite as práticas discursivas que reforçam
a compreensão de que todo e qualquer professor(a) está pronto/acabado para
ministrar aulas para jovens e adultos. Para ensinar na EJA, esse profissional
precisa obter uma sólida formação em centros e faculdades de educação e de
formação de professores, bem como estar em processo de formação continuada,
com pessoas experientes e capazes de ouvir e de contribuir para atender as
necessidades formativas destes. Esta formação continuada teria no “chão” da
prática, o seu diálogo com a teoria.
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Os estudos de 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 a 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 prévio que o
capacita para revelar sua concepção, e, desse modo, indicar o perfil de educador
desejado, segundo sua ótica.
Quanto ao primeiro elemento citado por Silva (2011), Freire (2005)
assevera que o educando é um dos sustentáculos da prática educativa docente. Para
ele, “Não há docência sem discência”, ou seja, a prática educativa do professor
vive em permanente diálogo com o educando. São relações indissociáveis, pois
o ato educativo envolve relações entre sujeitos sociais, como afirma esse autor
ao longo de toda a sua obra, como também Arroyo (2005), Calado (2008),
Soares (2005), Souza (2007) e, no campo legal, o Parecer 11/2000 (Conselho
Nacional de Educação). Desse modo, encontram-se no discurso da EJA as
seguintes formações discursivas, que ratificam o educando como o fio condutor
da formação do professor: “valorizar o saber dos educandos”; “ensinar exige
respeito aos saberes dos educandos”; “exige amor aos educandos”; “exige respeito
à autonomia dos educandos”; “conhecer a realidade de vida dos alunos”; “saber
escutar os educandos”; “considerar os educandos da EJA como seres históricos”;
e, “como sujeitos socioculturais”, além de considerá-los sujeitos de direito à
educação. Enfim, são séries enunciativas sobre a importância dos educandos na
educação de jovens e adultos.
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Em relação ao educando jovem e adulto, o seu direito à educação e a
professores qualificados, compartilhamos com Arroyo (2005) de que este deve
levar em consideração as trajetórias sócio formativas, para não dizer humanas,
destes mesmos educandos. Tais trajetórias constituem-se em um norte para as
práticas discursivas repensarem a formação (inicial e continuada) do professor para
esta modalidade de educação. Isto porque, historicamente, a EJA se enquadra no
campo da luta por direito à educação, por trabalhar com educandos que possuem
realidades de vida diversas. Assim sendo, a EJA não pode ser concebida fora do
mundo concreto dos sujeitos.
Por fim, o terceiro elemento, o diálogo como princípio educativo da EJA
e da formação de professores. O diálogo é basilar no pensamento educacional
freireano. Em seu discurso, identificam-se os enunciados que concebem o diálogo
condicionado ao “[...] profundo amor ao mundo e aos homens” (FREIRE,
2002, p. 79). Sob a inspiração do discurso cristão-marxista, o filósofo nos leva
a compreensão do diálogo como um ato de amor pelos oprimidos e por seu
processo de libertação. Logo, não se confunde com um amor puramente ingênuo,
mas um amor político, compromissado com mudança. “Onde quer que estejam
estes oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com sua causa” (ibidem,
p. 80). O diálogo, sob esta perspectiva, se configura numa ação de humildade
que respeita os saberes do outro. O diálogo nos coloca em condição de igualdade
humana, independentemente das classes sociais que este outro ocupa.
O diálogo, portanto, torna-se um dispositivo onde não existem vitoriosos
nem derrotados. Neste jogo, a regra é que todos saiam acordados, emancipados,
mais maduros ao decidir; com a sensação de que estão crescendo como humanos.
O diálogo, portanto, é uma peculiaridade humana, ou seja, é uma das fortes
características que separa os seres humanos dos demais animais. Na ausência do

325

diálogo, o que prevalece é a força, a imposição sobre algo ou sobre as pessoas.
A formação do professor para a EJA, portanto, não pode se privar do fomento
ao diálogo, e nem a prática pedagógica cotidiana da escola e da sala de aula
podem estar distantes do dispositivo desse ato humano. Reforçando esta teia
discursiva, Ribeiro (1999, p. 193), compartilha do seguinte entendimento:
“[...] a valorização do diálogo como princípio educativo, com a decorrente
assimilação da noção de reciprocidade na relação professor-aluno, constitui-se
pilar importante da formação do educador de jovens e adultos”.
Assim, é sob a ótica do direito à educação para os jovens e adultos,
expresso pelos enunciados do educando da EJA como fio condutor da
formação do professor, do seu direito à educação e a professores
qualificados, bem como do diálogo como princípio educativo da EJA
e da formação de professores, que esta pesquisa buscou conhecer o perfil
de educador na concepção dos educandos da EJA. Tal concepção apresentam
elementos imprescindíveis ao processo formativo de profissionais docentes para
atuar nessa modalidade da educação básica nacional.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Esta investigação se fundamentou no paradigma qualitativo da pesquisa
em educação, do tipo Estudo de Caso (EC). O EC é um método que objetiva
contribuir para o “[...] conhecimento dos fenômenos individuais, grupais,
organizacionais, sociais, políticos e relacionados” (YIN, 2010, p. 24). Ainda de
acordo com este mesmo autor, o EC é uma investigação empírica, que não deve
ser confundida com etnografia, e “investiga um fenômeno contemporâneo em
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profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites
entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” (YIN, 2010, p. 39).
Como técnica, para a coleta das informações, foram realizadas 08
entrevistas semiestruturadas com os educandos da EJA dos municípios de
Bananeiras e Solânea, ambos situados no agreste paraibano, onde também se
localiza o campus III da Universidade Federal da Paraíba. Por questões éticas,
os sujeitos-atores que se dispuseram a participar desta investigação tiveram seus
nomes verdadeiros mudados por pseudônimos. Todos assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
As entrevistas foram gravadas em aparelho digital; em seguida transcritas
pela própria entrevistadora e analisadas através da técnica de Análise de Conteúdo
(AC), segundo Bardin (2011). Para estas análises foram considerados os conteúdos
presentes nos depoimentos dos entrevistados, além de organizados em quadros.
Por fim, e não menos importante, como parte dos procedimentos metodológicos,
o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
de Ciências da Saúde da UFPB e aprovado sob a seguinte identificação: Parecer
No 732.742, CAAE 30653614.2.0000.5188.
Nas entrevistas, os educandos da EJA, além de abordarem sobre o tema
focal desta investigação, também relataram um pouco sobre suas histórias de
vida. No quadro abaixo, apresentamos um perfil, contemplando nomes fictícios,
idade, município onde residem e profissão.
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Nome

Idade
(anos)

Cidade onde reside

Profissão

Antônio

38

Solânea

Motorista

Davi

40

Solânea

Mecânico de bicicleta

David

34

Solânea

Motorista

Eduarda

17

Bananeiras

Cabelereira

Emanuel

17

Solânea

Vidreiro

Gil

32

Bananeiras

Chefe de cozinha

João Gomes

56

Solânea

Vendedor ambulante

Marielly

32

Solânea

Auxiliar de serviços
gerais

O critério da seleção dos entrevistados foi de os mesmos estarem
regularmente matriculados em uma das escolas que ofertam a EJA nos municípios
de Bananeiras e Solânea, aceitando as condições previstas no TCLE. Foram
entrevistados apenas os educandos que cursam os anos iniciais do ensino
fundamental, nas escolas urbanas dos sobreditos municípios. Um fato a ressaltar é
que, no município de Solânea, apenas uma escola oferece a modalidade. Não há
escolas funcionando com a EJA no espaço rural. Por outro lado, em Bananeiras,
encontramos duas escolas funcionando com a modalidade, uma no centro da
cidade e a outra no distrito de Tabuleiro. Nesse caso, em virtude da distância,
optamos em apenas os sujeitos matriculados na escola do centro urbano.
Em relação ao perfil etário dos sujeitos entrevistados observamos uma
média de 33 anos de idade. São trabalhadores assalariados, com histórias de
vida e sonhos. O processo de intermediação entre estes sujeitos aconteceu da
seguinte forma: inicialmente, nos apresentamos à escola; em seguida, o objetivo
da nossa visita, com o intuito de sensibilizar os educandos para participar das
entrevistas. Por serem tímidos, poucos se dispuseram, ou seja, apenas dois no
município de Bananeiras, e, seis, no município de Solânea.
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As entrevistas foram realizadas no próprio espaço da escola e gravadas
em aparelho digital, após a assinatura do TCLE.
No item seguinte, apresentamos os resultados e as discussões dessa
pesquisa.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O principal objetivo dessa pesquisa foi conhecer o perfil de educador na
concepção dos educandos da modalidade EJA, para analisar como esse ideário
pode orientar as ações didático-pedagógicas dos educadores em sala de aula,
bem como contribuir para viabilizar políticas de formação inicial e continuada
de professores para esta modalidade da educação básica nacional, de certo modo
conseguimos alcançar o perfil dos educadores de acordo com a concepção dos
alunos.
Segundo os entrevistados, o perfil ideal para ser um educador da EJA,
apresenta as seguintes características: paciente com os alunos; dedicado ao que
faz; amor à profissão entre outros. Podemos observar que são características
simples, mas, de grande relevância, como podemos observar nos depoimentos
abaixo:
Ser uma pessoa educada; ser uma pessoa simples; que tenha paciência e
que seja uma pessoa esforçada. E o perfil ideal do educador para atuar na
EJA é o seguinte: Tem que ser uma pessoa que tenha desejo de ensinar
não só pelo dinheiro mais com vontade que o aluno aprenda.
Antônio, 38 anos
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Tem que ter paciência; bom ensinamento; amor pelo que faz; dedicação
e ajudar sempre no que preciso for. E o perfil ideal do educador da EJA
é: que seja amoroso com os alunos, é um perfil que realmente precisamos,
pois tem muitos que só pensam no dinheiro e os alunos que se virem,
tem que ter amor pela profissão e pelo que faz.
Davi, 40 anos
Podemos observar nessas duas falas, que os educandos almejam de um educador
da EJA é algo simples, pois os mesmos se referem a um perfil parecido, ao expressarem
que os professores não deveria ser interesseiros (por dinheiro) e sim trabalhar com
amor e carinho para que seus alunos aprendam. Outra característica importante foi
apresentada pelo sr. Davi, ao expressar que o professor da EJA deve ser dedicado ao
que faz, pois, quando se é dedicado compreende que o ato de ensinar irá exigir dele,
entre outras coisas, o rigor metódico, como elemento formador do sujeito crítico, e,
conforme Freire (2005, p. 26): “Faz das condições em que aprender criticamente é
possível a pressuposição por parte dos educandos de que o educador já teve ou continua
tendo experiência da produção de certos saberes e que estes não podem a eles, os
educandos, ser simplesmente transferidos”.

Em outras falas, os entrevistados relataram o seguinte perfil e as
características para os educadores:
Beleza; seja inteligente; seja decente (alegre); atencioso e compreensivo. E
o perfil do educador para atuar na EJA de acordo com aluno entrevistado
é o seguinte: o perfil ideal é ele manter-se como professor, ter autoridade
com os alunos e mostrar a realidade que vivemos nos dias de hoje.
David, 34 anos.
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Conselheiro; entender os alunos; bravo; pontual e paciente. O perfil
ideal de educador para atuar na educação de jovens e adultos tem que ser
um pouquinho rígido na hora de fazer as atividades, e tem que ser um
pouco divertido para que a gente não fique com raiva dele.
Eduarda, 17 anos.
Paciente; compreensivo; que goste do que faz; que ele além de ser professor
seja amigo e que eles tenham sempre respeito com os alunos. E o perfil
do educador para atuar na EJA é aqueles professores que entendem seus
alunos e que sempre aja um diálogo entre nós alunos e eles professores.
Emanuel, 17 anos.

Os depoimentos acima asseveram de forma clara o perfil ideal para atuar
na educação de jovens e adultos, colocando as principais características que os
educadores devem possuir. São características pelas quais o educador deve ficar
atento, no intuito de melhorar sua prática pedagógica em sala de aula.
Os alunos também expuserem outras características importantes para o
educador da EJA: compreensivo, conselheiro, que use de autoridade da sala de
aula, e sempre mostrar aos alunos a realidade onde vivem.
Além desses, o aluno Gil expressou o seguinte:
				
Dinâmico e paciente são as características que os educadores da EJA
deve ter para atuar em sala de aula. E o perfil ideal do educador da EJA
é aquelas pessoas mais maduras, não descriminando e não deixando a
parte os professores mais jovens que estão se formando agora. O professor
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quando é mais maduro, com uma certa idade eles tem uma técnica a mais
para trabalhar com adultos, lembrando que não somos mais crianças.
Gil, 32 anos.

Assim, segundo o sr. Gil, os professores mais experientes têm algo a mais
para oferecer para seus alunos, e com isso, os mesmos só tem a ganhar. Mas, o
mesmo não discrimina os professores jovens, iniciantes, mas na concepção dele,
o educador mais maduro e experiente conseguirá passar os assuntos com mais
clareza. E as características que ele utiliza é de muita importância, assim como, as
dos alunos já aqui citados, pois, o professor da EJA deve ser dinâmico. Sabemos
que os alunos em sua grande maioria gosta de coisas animadas, de inovações,
onde possam interagir melhor uns com os outros. E o professor sendo dinâmico
consegue fazer com que seus alunos fiquem mais motivados a continuar, e as
aulas se tornaram mais divertidas.
Outro aluno entrevistado, foi o sr. João, que nunca tinha estudado, pois
teve que escolher trabalhar quando criança para ajudar seus pais, e, com isso
o trabalho sempre foi sua primeira opção, mais no decorrer dos anos ele viu a
necessidade de estudar, pois o mesmo é vendedor ambulante, e já conheceu
muitos lugares do Brasil e até mesmo fora do país. Segundo ele sonha em sair
da escola sabendo ler e escrever, para poder melhorar de vida. E o mesmo cita
as principais características que um educador da EJA deve ter, para atuar nessa
modalidade, e, também, fala do perfil ideal do educador da EJA.
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Muito educada/o; paciente; faça tudo com amor e seja sensível. E o
perfil ideal para atuar nessa modalidade é o seguinte: Que faça tudo
com amor e carinho.
João, 56 anos.

Como podemos observar na fala acima, o perfil de educador para atuar
na EJA apresenta: “que faça tudo por amor e com carinho”, uma característica pela
qual o educador, tem que respeitar as diferenças, saber ouvir no momento certo,
compreender seus alunos quando acontecer alguma coisa e não poder chegar
em sala de aula; são essas características que fazem toda diferença na vida de um
aluno que nunca teve a oportunidade de estudar quando criança. Os pais não
davam o devido valor a educação, pois o trabalho para eles era mais importante,
afirma o sr. João.
De acordo com os estudos de Ávila (2007) a escola, nesse caso, fica em
segundo plano uma vez que a prioridade da sobrevivência material (alimentar) se
sobrepõe à intelectual. Essa realidade não é apenas brasileira, mas um fenômeno
mundial.
A última aluna entrevista foi da sra. Marielly. De acordo com ela:
Paciência; sabedoria; humildade; amor pelo que faz e firmeza. E o perfil
ideal para atuar na educação de jovens e adultos é: ser igual a minha
professora de português, grossa e muito brava, mais sempre firme no que
faz, quando ela diz, tá dito.
Marielly, 32 anos.

A fala acima esta recheada de sentimentos, expectativas e sonhos. Todas
se coadunam no campo das subjetividades dos educandos e projetam um dado
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perfil de educador, pelo qual, a compreensão é uma forte presença nos conteúdos
dos depoentes.
Nesse contexto, os depoimentos nos remetem à Pedagogia da
autonomia e a algumas das orientações propostas por Freire (2005), quanto
ao ato de ensinar. Assim, o ser/estar professor na EJA requer compromisso
com os educandos da modalidade; compromisso que se traduz em uma prática
pedagógica capaz de ser emancipatória, democrática e centrada nas realidades
de vida dos educandos da modalidade em foco.
4 CONCLUSÕES
Ao término dessa pesquisa podemos observar que o perfil do educador
para atuar na EJA, requer formação adequada, para atender melhor a este perfil
de educando, e, com isso poder motivá-los a continuar na jornada estudantil e
a perseguir seus sonhos, frente a esta sociedade, são posturas imprescindíveis.
Enfim, o que podemos concluir desta pesquisa é que os educandos da EJA
almejam um dado perfil de educador compromissado com as suas necessidades
de ensino-aprendizagem e que respeitem e trabalhem a sua autoestima. Mas,
para isso, os educadores precisam estar compromissados com a modalidade e
com o seu fazer pedagógico, alinhado a uma postura politica coerente com a
sua prática, ou no dizer de Freire (2005), que ensine compreendendo que esse
ato exige a corporeificação das palavras pelo exemplo.
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REFLEXÕES A PARTIR DE CONCEPÇÕES QUE
FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EJA:
UM ESTUDO DE CASO NA E.E.E.F. “XAVIER JÚNIOR”
Maria do Livramento Bezerra da Silva 52
Orientador: Eduardo Jorge Lopes da Silva 53

RESUMO
Este artigo é parte da minha monografia apresentada a Universidade
Federal da Paraíba, no Curso de Pedagogia que objetiva analisar as
Práticas Pedagógicas (PP) de uma professora no processo de ensinoaprendizagem na EJA. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, etnográfica,
do tipo estudo de caso na Escola Estadual de Ensino Fundamental
“Xavier Júnior”, em Bananeiras-PB. O texto traz em seu corpo
definições sobre práticas pedagógicas, concepções de ensino e suas
características de forma que se utiliza de um processo metodológico da
pesquisa qualitativa etnográfica tipo estudo de caso com a aplicação de
um questionário. Como recurso para coleta de dados também foi feito
uso de observação da prática pedagógica da professora em sala de aula
em uma turma de EJA (matriculados 27 alunos e 23 frequentando as
aulas regulamente), entre estes 23, pegamos uma amostra de 10 alunos
para entrevistarmos. A professora foi identificada nesta pesquisa pelo
pseudônimo de Amor Perfeito, da mesma forma os alunos que aqui
52 Atualmente, Graduada em Pedagogia pela UFPB\CCHSA e voluntária externo nas ações do projeto
de extensão “NÚCLEO DE EXTENSÃO NEMDR”
53 Professor do Curso de Licenciatura de Pedagogia do Campus III da UFPB/ Departamento de
Educação.
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participaram da pesquisa receberam pseudônimos. Foram feitas 5
observações em intervalos de 15 em 15 dias, entre os meses de outubro a
dezembro de 2014. Após fazer a análise e reflexão sobre os dados obtidos
na pesquisa, pudemos concluir que as práticas educativas desenvolvidas
na EJA, na Escola Estadual de Ensino Fundamental “Xavier Júnior”
são adequadas ao contexto e às necessidades educativas dos jovens e
adultos, pois entre os materiais didáticos utilizados, a cartilha não é
único utilizado no processo de ensino e aprendizagem e da aquisição da
leitura e escrita. Sendo assim, a professora Amor Perfeito se aproxima
das abordagens humanista e sociocultural.
Palavras-chave: Prática pedagógica. EJA. Professor.

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO UMA
PERSPECTIVA DE EVOLUÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino,
atualmente amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
N0 9.493/96. Em sua trajetória histórica percebemos que essa modalidade de
ensino se estabeleceu e se configurou as margens do sistema educacional dito
regular. A modalidade foi pensada com o propósito de atender aos jovens e aos
adultos, que por motivos diversos, seja pela oferta irregular de vagas, inadequações
do sistema de ensino ou pelas condições socioeconômicas, não conseguiram
prosseguir com os seus estudos.
O perfil do educando da EJA se diferencia de outras modalidades de
ensino, devido a sua experiência de vida; são pessoas com responsabilidades
familiares e sociais e que trazem características da cultura em que estão inseridos
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e já vivenciam há mais tempo que as crianças o mundo do trabalho e da leitura
e escrita. Desta forma, o ensino considerado regular (ensino fundamental
obrigatório para crianças e adolescentes), não colabora para o desenvolvimento do
aluno da EJA, onde, por vezes, esta questão revela desigualdades e carências por
parte dos discentes. Talvez porque muitos professores que atuam na modalidade
também atuam ou já atuaram na educação infantil e podem levar a metodologia
do ensino “regular” para uma realidade diferente, que é a educação de jovens e
adultos, a qual necessita de métodos e conteúdos próprios que especifiquem a
sua faixa etária e que responda os questionamentos e aos desafios apresentados
pelos jovens e adultos não só em sala de aula mas na vida. Segundo Arroyo
(2006. p. 31):
São os conhecimentos do trabalho, da história, segregação, da
exclusão, da experiência, da cultura e da natureza [...] são os
conhecimentos coletivos que eles [e elas] aprendem em suas
lutas coletivas os saberes coletivos de direitos e que na EJA têm
de aprender a ressignificar e organizar à luz do conhecimento
histórico.

Esses fatores tornam a busca pelos estudos um desafio para os educadores
da EJA pois a escola não é um espaço que sabe trabalhar em conjunto com o
conhecimento adquirido pela experiência de vida dos alunos.
Educar quer dizer formar cidadãos e cidadãs, que não estão
parcelados em compartimentos estanques, em capacidades
isoladas. Quando se tenta potencializar certo tipo de capacidades
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cognitivas, ao mesmo tempo se está influindo nas demais
capacidades, mesmo que negativamente. (ZABALA, 1998, p.28)

Para Gil (2009), os adultos entram num processo educativo com
experiências bastante diversas e é a partir delas que eles se dispõem a participar
ou não de algum programa educacional. Por isso, essas experiências devem ser
levadas em considerações uma vez que se tornam fontes de recursos de extrema
relevância na formação do sujeito. De acordo com Freire (1996. p.16):
[...] Porque não aproveitar a experiência que tem os alunos de
viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para
discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos
e os baixos níveis de bem estar das populações, os lixões e os
riscos que oferecem à saúde das gentes.

Todavia, só os recursos que o professor possui como os livros, por
exemplo, não são suficientes para garantir que o aluno aprenda e que tenha
gosto pelo estudo, uma vez que o adulto se propõe a aprender o que ele decide
a aprender. Que seja algo que lhe possibilite prazer.
CONCEPÇÕES DE ENSINO
A educação em sala de aula passa por diversos formatos e realidades, cada
professor tem uma abordagem diferente que, em muitos casos, está relacionada
com a sua formação e com o currículo da escola. Assim sendo, uma vez definido
os propósitos da escola, o professor da EJA adota sua prática pedagógica baseada
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nas abordagens de ensino. Estando a colaborar com o seu método de alfabetizar,
o qual no processo de ensino e aprendizagem se inicia de baixo para cima,
fazendo um alicerce forte que segundo Freire (1996, p.41):
Por isso a alfabetização não pode se fazer de cima para baixo,
nem de fora para dentro, como uma doação ou uma exposição,
mas de dentro para fora pelo próprio analfabeto, somente
ajustado pelo educador. Esta é a razão pela qual procuramos
um método que fosse capaz de fazer instrumento também do
educando e não só do educador e que identificasse, [...]

As reflexões de Freire, nos leva a pensar as práticas pedagógicas na EJA
valorizando o aluno e o seu conhecimento prévio, a vivência na sociedade,
promovendo no professor o desejo de buscar métodos que proporcionem ao
sujeito uma aprendizagem que se ajuste as suas necessidades.
Em busca deste processo vemos a necessidade de as estas abordagens de
ensino, para podermos refletir sobre as práticas pedagógicas da professora Amor
Prefeito da E.E.E.F. “XAVIER JÚNIOR”.
ABORDAGEM TRADICIONAL
Sob esta abordagem, também conhecida como educação bancária, o aluno
fica na responsabilidade de receber os conteúdos transmitidos (depositados) pelo
professor. Freire (1987, p. 58) caracteriza esse tipo de educação da seguinte maneira:
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Enquanto na prática ‘bancária’ da educação, anti-dialógica por
essência, por isto, não comunicativa, o educador deposita no
educando o conteúdo programático da educação, que ele mesmo
elabora ou elaboram para ele, na prática problematizadora,
dialógica por excelência, este conteúdo, que jamais é ‘depositado’,
se organiza e se constitui na visão do mundo dos educandos,
em que se encontram seus ‘temas geradores’.

As reflexões de Freire destacam que nesta abordagem o aluno se torna um
receptor passivo e só recebe o que lhe é permitido, não questiona e nem tira as
dúvidas dos porquês. O conhecimento é tido como algo individualista que torna o
conhecimento com caráter cumulativo. O ensino é na base da memorização onde
se avalia pelo número de respostas acertadas nas quais reproduz o que o professor
transmitiu nos momentos, baseando-se em perguntas e respostas rápidas.
ABORDAGEM COMPORTAMENTALISTA
Nesta abordagem o processo de ensinoaprendizagem se dá por estímulos,
prática (treino) (Gil, 2009.p.10). Todavia o conhecimento é entendido como
um acúmulo de respostas aprendidas no decorrer do treinamento, num
desenvolvimento de competência, tornando a realidade num fenômeno objetivo
e o sujeito do meio, podendo, no entanto, ser programável e manipulado. Com
uma “lavagem cerebral”, o professor demostra autoritarismo, pragmatismo,
provocando no aluno um certo distanciamento, passando como um furacão
sem deixar saudades e, principalmente, sem boas lembranças.
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O professor autoritário, o professor licencioso, o professor
competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o
professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal-amado,
sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático,
racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar sua
marca. (FREIRE, 1996.p.39)
Reforçando o que diz Freire (1996), o ensino se dá no meio de um processo
programático, onde o professor assume o papel de programador e o que vale é a
capacidade adquirida durante o processo de treinamento. E não leva em conta a
autonomia do aluno. O jovem e o adulto sendo capazes de ter esta autonomia, buscam
em uma sala de aula a liberdade de construir o conhecimento com a ajuda do professor,
e não um professor que o domine.

ABORDAGEM HUMANISTA
Para Gil (2009, p.11) esta abordagem se “fundamenta no desenvolvimento
da personalidade do indivíduo”, centralizando o seu objeto de estudo no aluno,
respeitando-o, dando condições para que desenvolva sua autonomia, valorizando
o senso comum pré-estabelecido. Nesta abordagem o professor da EJA é um
facilitador da aprendizagem, devendo ser autêntico e integrado.
Essa abordagem também dá ênfase a relações interpessoais e ao
crescimento que desta resulta, ao centrado no desenvolvimento
da personalidade do indivíduo, dos seus processos e organização
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pessoal da realidade em sua capacidade de atuar como uma
pessoa integrada (MIZUKAMI, 1986, p.7).

Durante o curso de Pedagogia descobri na abordagem humanista, através
dos debates em sala de aula, o sujeito é responsável por fazer parte do meio
em que vive os professores estão sempre buscando por meios de processos e
organização pessoal se integrar na sociedade com o objetivo de auto realização
com utilização de suas potencialidades e capacidades. Todavia, o homem não
nasce com um fim determinado, mas nutre de liberdade para construir o seu
projeto permanente do inacabado.
ABORDAGEM COGNITIVISTA
Baseando-se na interação dos sujeitos e o objeto de ensinar o aluno a
aprender a instruir-se, de forma que o aluno é responsável pela sua aprendizagem.
O aluno torna-se o centro do processo de ensino, uma vez que o processo é
dinâmico de codificação.
Uma abordagem “cognitivista” implica, dentre outros aspectos, estudar
cientificamente a aprendizagem como sendo mais que um produto do ambiente,
das pessoas e dos fatores que são externos ao aluno (Gil,2009, p.11). “Cabe ao
aluno aprender conceitos, nomenclaturas e fórmulas, através da investigação
individual que os levem aprender por si só”.
É uma abordagem em que os psicólogos chamam de processos
centrais do sujeito, ou seja, processo internacionalista. Onde
o conhecimento se dá pelo processo de informações entre o
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sujeito e o objeto, não enfatizando nenhuma relação entre a
abordagem comportamentalista que liga-se no objeto e nem
na humanista que liga-se no sujeito. (GIL,2009. p.11)

Continuando Gil, diz que a abordagem Cognitiva tem:
Como pesquisadores o Jean Piaget e o Jerome Bruner, a
abordagem cognitivista prevê que o aluno aprenda por si próprio,
em uma construção continua, um conhecimento que está se
construindo a cada momento e se aprimorando.

Assim vemos que o modo provoca situações que levam os jovens e adultos
a entrarem em conflito de aprendizagem, uma vez que levando-os a estes conflitos
a aprendizagem torna-se um processo construtivo sempre em busca do novo e
do desconhecido, quanto mais conheço, mais eu quero conhecer. Levando-os,
primeiramente, a tornarem-se observadores, e, após estas observações, buscar
soluções para resolver estes conflitos de transição de conhecimento.
ABORDAGEM SOCIOCULTURAL
A abordagem sociocultural considera o aprendiz como produtor do
conhecimento de maneira que o ensino se volta pra ele e por ele. Uma vez que
o sujeito toma parte do processo e constrói sua história de desenvolvimento,
passo a passo, conduzindo seu destino através do conhecimento pois de acordo
com Gil (2009), o ser humano torna-se efetivamente um “ser sujeito” à medida
que, integrado ao seu contexto, reflete sobre ele e toma consciência de sua
historicidade. De forma que através do conhecimento adquirido se adequa
criticamente e com capacidade de analisar os fatos ocorridos.

346

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Para entender o que são práticas pedagógicas se faz necessário discutirmos
alguns conceitos e como elas funcionam, deixando em evidência que a prática
pedagógica é parte integrante do processo social e que engloba a dinâmica do
ensinoaprendizagem.
Conceituar prática pedagógica não é uma tarefa fácil, é um desafio,
de forma que muitos estudiosos buscam respostas para este dilema, tornando
fundamental refletir o papel do/a educador/a tendo em vista que, a partir da sua
concepção de mundo o/a mesmo/a pode desenvolver atividades que contribuam
com o processo de formação de cidadãos emancipados, levando o professor a
ser reflexivo e crítico sobre suas próprias ações. Desta maneira, estudar a prática
pedagógica de determinado professor, nos leva a refletir sobre a nossa prática
em sala de aula.
O dicionário Aurélio (2002) nos diz que prática é uma maneira habitual
de proceder e pedagógica é uma ação voltada à pedagogia que é a arte de ensinar
através de metodologias. Desta maneira prática pedagógica é a repetição dos
métodos de ensino do educador.
A prática pedagógica precisa ser feita com os envolvidos durante
e ao final do processo, administrando conflitos e organizando
ideias coletivas, tomando decisões, arbitrando e conduzindo
o grupo à ação comunicativa. Assim como se diz que o ato
pedagógico é carregado de intencionalidade, é preciso ressaltar
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que todos os envolvidos precisam assumir esta intencionalidade
(MACHADO 2006, p. 128).

Segundo Zabala (1998. p.51) prática pedagógica é:
[...] o conhecimento e uso de alguns marcos teóricos que nos
permitam levar a cabo uma verdadeira reflexão sobre esta prática,
que faça com que a intervenção seja o menos rotineira possível;
que atuemos segundo um pensamento estratégico que faça com
que nossa intervenção pedagógica seja coerente com nossas
intenções e nosso saber profissional.

Candau e Lelis (1999. p.51) faz uma comparação entre teoria e prática
pedagógica.
Ambos os termos derivam do grego, possuindo “teoria” o
sentido de observar, contemplar, refletir, enquanto a palavra
“prática”, provinda de “práxis”, relaciona-se ao agir, ao fato
de agir e, principalmente, à interação inter-humana consciente.

Ainda sobre prática pedagógica Souza (2008. p.199)
A prática pedagógica, entendida como uma dimensão da
prática social, é gerada no estabelecimento de relação entre os
conhecimentos do processo de formação inicial dos profissionais
da educação e os conhecimentos adquiridos no conjunto das
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ações desenvolvidas no mundo da escola e da política local de
educação.

A prática pedagógica do professor, de modo especial o professor da EJA,
faz a mediação entre os sujeitos, agindo como condutor do desenvolvimento
numa dimensão educativa, não só na esfera escolar, mas na sociedade que se
estabelece relações entre os conhecimentos.
As PP são expressões rotineiras que ocorrem no cenário escolar e podem
ser planejadas de forma que facilite uma educação construtivista, facilitadora do
processo ensino aprendizagem ou uma rotina do sistema bancário de forma que
o professor apenas deposita conhecimento, sem se preocupar com o aprendizado,
conforme ressalta Freire (1987, p.27).
A educação bancária com a pura transferência de conteúdos, a
não participação do educando na produção do conhecimento,
é um dos elementos responsáveis pela desmotivação, pela falta
de interesse em estudar o que é “passado” em sala de aula.

Ressaltando que o mundo escolar, está cheio de fatos sociais, muitas
vezes desagradáveis como preconceitos, desigualdades sociais, os quais levam a
excluir o aluno pelo seu modo de vestir, falar e até de andar o que ocasiona no
afastamento da sala de aula, uma vez que não se sentem à vontade para frequentar.

349

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE UMA PROFESSORA DA EJA
O trabalho se utiliza de um processo metodológico, da pesquisa qualitativa
etnográfica tipo estudo de caso, com a aplicação de um questionário. Como
recurso para coleta de dados também foi feita uso de observação da prática
pedagógica da professora em sala de aula em uma turma de EJA (matriculados
27 alunos e 23 frequentavam as aulas regulamente), entre estes 23, pegamos uma
amostra de 10 alunos para entrevistarmos. A professora foi identificada nesta
pesquisa pelo pseudônimo de Amor Perfeito, da mesma forma os alunos que aqui
participaram da pesquisa receberam pseudônimos. Foram feitas 5 observações
em intervalos de 15 em 15 dias, entre os meses de outubro a dezembro de 2014.
Realizadas as observações notamos que a professora sempre inicia a aula
com um pensamento do dia, após a realização da leitura, faz uma contextualização
em que era enfatizado a relação de todos em sala aluno-aluno e aluno-professor.
Primeiro, ocorria a leitura silenciosa dos alunos, logo após leitura em grupo,
introduzindo na aula a formação cidadã.
No segundo momento, a professora contextualiza o conteúdo a ser
apresentado, questionando sempre de forma que os alunos juntos procurem
responder as indagações de maneira que ela já entrava nos conteúdos, uma vez que
estes estavam adequados às necessidades da turma e que estes questionamentos
ajudem no processo de ensino e aprendizagem da turma, com atividades e
problemas que são propostos para desafiar todos os alunos mesmo que para
alguns era muito fácil e para outros, muito difícil.
Há sempre uma retomada de conhecimentos trabalhados em aulas
anteriores como um ponto de partida para facilitar novas aprendizagens, os
recursos utilizados (quadro, livro, exercícios em folhas, etc.) se adequam aos
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conteúdos das disciplinas de língua portuguesa, matemática, história e geografia,
ministrados pela professora.
A cada momento a professora abre espaço para que os alunos discutam
sobre os conteúdos expostos, revisando sempre e ajudando-os a tirar as dúvidas
e resolver os seus problemas. Existindo uma coerência entre o proposto no
plano de aula e o que foi realizado na prática da professora. Os planos eram
desenvolvidos de maneira flexível entre o planejado e o desenvolver da aula, de
tal forma que se adequasse aos alunos.
A metodologia utilizada em sala de aula contempla atividades
interdisciplinares, de forma que engloba as disciplinas sem fugir do conteúdo
proposto, se utiliza da leitura e da escrita como princípio do processo de ensino
e aprendizagem que permite uma aprendizagem significativa. Os conteúdos são
contextualizados com a realidade sociocultural dos alunos, a prática pedagógica
apresenta-se de forma estimulante e desafiadora, uma vez que sempre trazia
uma forma clara de passar os conteúdos, se utilizando de recursos, como: data
show, aparelho de sons, cartazes, CDs, material impresso ( textos, atividades,
músicas), gravuras, desenhos, notícias dadas em rádio, TV, internet, palestras,
brincadeiras, teatros, produções pelos alunos, passeios, atividades extra classe,
entre outras.
O acompanhamento do desenvolvimento dos alunos se dá de tal forma
que o registro é contínuo e é visto pelo desempenho em resolver os problemas
propostos e questionamentos levantados durante as discussões. Os registos são
feitos no diário de classe da professora.
Após a coleta dos dados com os alunos obtivemos as seguintes respostas
em relação a prática da professora Amor Perfeito. Ao perguntar de que forma os
alunos aprendem, eles descrevem a professora, como uma professora que explica
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bem, amiga e que sempre traz novidades para sala de aula. Vejamos algumas
falas dos alunos que descrevem a relação professor e aluno, aluno e professor.
A professora é muito boa, ela nos explica tudo direitinho, brinca com
nós e ainda traz surpresas. (Rosa Dália)
Outro aluno a descreve como amiga.
A professora é boazinha ela sabe de tudo, e ainda conversa com
nós, quando estou com problema ela me ajuda e quando num
venho ela vai na minha casa. (Cravo Pinheiro)

Em relação ao aprendizado fica claro que aprendem de diversas formas,
onde até brincando se aprende. De maneira que Neto (2006, p. 114) diz que:
Nessa perspectiva, do magistério e do trabalho docente-discente,
a competência profissional caminha com a generosidade, os
saberes profissionais dialogam com os saberes sociais e a prática
pedagógica se realiza como prática politica e social, a organização
da escola se articula com a organização da sociedade.

Todavia, vemos que o aprendizado do sujeito se dar de forma continua,
de maneira que ao viver uma situação se aprende, ao ensinar como se aprende,
também, de tal forma que existe uma troca de conhecimento por parte do
professor e por parte do aluno. Contudo, há diferentes formas de ensinar
não existe uma receita a ser seguida, o que existe é a maneira que facilita o
aprendizado de sua turma.
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Chaves (2010. p. 207) diz em relação de como ensinar que:
No meio escolar já não é o suficiente pensar como ensinar
conteúdos das ciências, é fundamental questionar o que é,
principalmente, porque ensinar. A seleção de conteúdos
curriculares, antes delegada a instâncias superiores do sistema
educacional, começa a ser reivindicada como tarefa do professor.

Ao se utilizar de materiais que chamem à atenção dos alunos a professora
os dá um instrumento de incentivo que facilita o aprendizado e os leva a querer
conhecer cada vez mais, a curiosidade provoca no aluno o desejo de aprender
e se tornar íntimo daquele conhecimento adquirido em sala de aula. Como
veremos na fala da aluna Margarida Flores.
É divertido a sala de aula, a professora gosta de conversar com
a gente. As vezes a gente se desabafa com a professora é legal...
do jeito que aprende, do jeito que ela explica a gente aprende
um pouquinho né? Quando ela bota assim.... na folhinha que
ela sempre usa a folhinha, a gente tira da folhinha quando ela
faz ditado pra gente também aprende, é fácil da gente aprender.

Fica claro, que a utilização de objetos leva o aluno a cultivar e aprimorar
a sua imaginação, criatividade e libera suas sensações de maneira que os leve
a pensar diferente e ver as coisas com outros olhos, porém, não é a simples
utilização dos objetos que vai levar este desenvolvimento no aluno, o professor
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por sua vez, tem que ser um auxiliador e promovedor deste processo de ensino/
aprendizagem.
As estratégias de ensino devem favorecer uma aprendizagem
que integre vários sentidos: imaginação, intuição, colaboração
e impactos emocionais. Os aspectos estéticos, tais como a
fotografia, o filme, a música, a dança, o teatro, a literatura
e as artes plásticas agregam uma sofisticação à relação
ensino-aprendizagem, visto que proporcionam a vivência e
a interatividade, conectando sentidos, sentimentos e razão.
(MORAES E TORRES. 2004. p.50)

A utilização do livro didático pelo professor deve ser um elemento
facilitador da aprendizagem, uma vez que traz consigo ferramentas que
possibilitam o aluno a pensar e solucionar problemas no seu cotidiano. Em
relação ao livro didático veremos as falas de duas alunas ao ser questionada se
gostam do livro.
Gosto, porque ele é... porque gosto não sei dizer porque
mas é bom. Ele é fácil de entender. As palavras são fáceis de
compreender e fica mais fácil para aprender, a professora vem
e explica para todo mundo e depois me explica, só pra mim.
(Margarida Flores).
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Gosto, mas ela utiliza mas folha quadro essas coisas e brincadeiras
ai a gente aprende, tou meia esquecida mas é isso ai (Violeta
Campos).

Ao falar do livro as alunas dizem que gostam, mas vemos em suas palavras
que elas não sabem explicar por que gostam, que ficam tentando falar sobre
o mesmo, mas não sabem como se expressar, pois como veremos nas falas da
professora ela não utiliza muito o livro didático o que explica a fala dos alunos.
Com base nestas analises realizadas iremos verificar as respostas dadas pela
professora Amor Perfeito.
Ao analisar as respostas do questionário aplicado a professora Amor
Perfeito, esta demostra um conhecimento em relação a modalidade de ensino
EJA, uma vez que se especializou nas práticas pedagógicas desta modalidade,
e, por lecionar essa mesma modalidade há 9 anos, a professora se fundamenta
em Paulo Freire (1996. p.12) o qual o formador como um sujeito em relação
a quem se considera um objeto por ele formado e neste sentido, ensinar não é
transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito
criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado.
Em relação aos recursos didáticos utilizados pela professora, ela descreve
que não acha muito interessante o livro didático por não representar a realidade
do seu alunado, relatando que como a maioria de seus alunos tem problemas
de visão, as letras são pequenas o que dificulta a compreensão da escrita, isto
explica a fala, anteriormente, dos alunos ao serem questionados sobre o gostar
do livro.
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A produção de material didático para a educação escolar é um
dos maiores desafios da prática pedagógica, sobretudo para a
Educação de Jovens e Adultos (EJA), como educação básica
ofertada àqueles que não a concluíram em idade própria.
(SOUZA apud RIBEIRO, 2002, p.137)

Sendo assim, a professora sempre busca novas formas de passar os
conteúdos de maneira que facilite o aprendizado dos alunos da EJA, como
utensílios eletrônicos visuais, músicas e vídeos que prende atenção do aluno e
facilita no processo ensino e aprendizagem.
Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinaraprender participamos de uma experiência total, diretiva,
política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética,
em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência
e com a serenidade. (FREIRE, 1996. p. 13)

Uma vez que a maioria dos alunos é oriunda da classe popular, e que
muitas das vezes não tiveram a oportunidade de conhecer muitos dos trabalhos
e equipamentos (computadores, aparelhos de som, data show) apresentados pela
professora, veem nas aulas uma forma de conhecer e saber como aprender com
estas ferramentas que podemos ter em casa e que, de certa forma, não utilizamos
como uma ferramenta no processo de ensino e aprendizagem.
Os alunos demostram algumas dificuldades, merecendo destaque as
seguintes: cansaço físico em decorrência da dura jornada de trabalho diurna;
atraso no horário de entrada em razão da jornada de trabalho; as diferenças de
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níveis de aprendizagem entre eles; a adoção de práticas pedagógicas adequadas
à turma multisseriada e o livro didático inadequado à realidade do aluno.
Mesmo com todas estas dificuldades, os alunos se interessam e buscam
cada dia mais aprender, e descobrir novos conhecimentos.

CONCLUSÕES
Após fazer a análise e reflexão sobre os dados obtidos na pesquisa,
pudemos concluir que as práticas educativas desenvolvidas na EJA, na Escola
Estadual de Ensino Fundamental “Xavier Júnior”, são adequadas ao contexto e
às necessidades educativas dos jovens e adultos, pois, entre os materiais didáticos
utilizados, a cartilha não é único utilizado no processo de ensino e aprendizagem
e da aquisição da leitura e escrita.
Outro saber fundamental à experiência educativa é o que se
diz respeito à sua natureza. Como professor preciso me mover
com clareza na minha prática. Preciso conhecer as diferentes
dimensões que caracterizam a essência da prática, o que
me pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho.
(FREIRE,1996. p .41)

Sendo assim, a professora Amor Perfeito se aproxima das abordagens
humanista e sociocultural. A humanista porque se fundamenta no
desenvolvimento da personalidade do indivíduo, centralizando o seu objeto
de estudo no aluno, respeitando-o, dando condições para que desenvolva sua
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autonomia, valorizando o senso comum pré-estabelecido, onde a professora é
uma facilitadora da aprendizagem.
Sociocultural por enfatizar os aspectos sociais e culturais do dia a dia dos
alunos da EJA e no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de
maneira que considera o aprendiz como produtor do conhecimento transformando
o ensino num processo de troca onde ele tanto recebe conhecimento como passa
conhecimento.
Sendo assim, as PP da professora Amor Perfeito colaboram para a junção
de conhecimentos que envolvem a sociedade e não esquecem da cultura do
aluno. A professora Amor Perfeito, compreende que a educação é uma forma
de intervenção no mundo, tornando a educação ativa em vez de uma educação
passiva, com a certeza que para desenvolver um bom trabalho, seguindo em
busca de tornar-se um “bom professor”, não se faz necessário seguir uma única
abordagem de ensino, podemos juntar e nos espelhar em todas, subtraindo o
que há de melhor em cada uma delas, de forma que satisfaçam as necessidades
de nossa sala de aula.
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RESUMO
Este trabalho discute a experiência da formação, vivenciada por
estudantes do Curso de Pedagogia, no contexto da formação
docente, intitulada: A ludo expressividade narrativa na infância. A
referida formação está vinculada as ações dos projetos, de Extensão
(PROBEX/2015), Formação Continuada de professores da Educação
Infantil: ler, contextualizar e produzir Arte na primeira infância, e A
brinquedoteca e a cultura lúdica da infância na formação do pedagogo
(PROLICEN\2015), desenvolvidos no laboratório de ensino “O
grãozinho”, situado no Campus III da Universidade federal da Paraíba.
Tem como objetivo: refletir sobre os processos de criação e experiência
estética por meio da expressividade narrativa na contação de história na
formação do pedagogo. Utilizamos como instrumento para construção
e análise dos dados um questionário composto por quatro questões
abertas. As proposições teórico-metodológicas relacionam as discussões
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apontadas pela Abordagem triangular do ensino de arte desenvolvida
pela pesquisadora Ana Mae Barbosa (1980), bem como as reflexões
acerca dos processos criativos discutidos por Fayga Ostrower (1994) e
o conceito de cultura lúdica de Gilles Brougére (2013). Concluimos
que a vivência dos processos criativos direcionados a expressividade
narrativa na contação de história contemplou uma experimentação
estética que possibilitou aos estudantes construir uma percepção mais
ampla sobre as suas possibilidades criativas, bem como identificarem a
importância dessas vivências para a formação do pedagogo.
Palavras-chave: Formação do pedagogo. Experimentação narrativa.
Processos de criação.

INTRODUÇÃO
Este trabalho discute a experiência de formação vivenciada por estudantes
do Curso de Pedagogia, no contexto das ações dos projetos intitulados: Formação
Continuada de professores da Educação Infantil: ler, contextualizar e produzir
Arte na primeira infância (PROBEX/2015) e A brinquedoteca e a cultura lúdica
da infância na formação do pedagogo (PROLICEN\2015), desenvolvidos no
laboratório de ensino “O grãozinho”, situado no Campus III da Universidade
Federal da Paraíba. Esses projetos estão vinculados à linha: Currículo, arte e
linguagem do grupo de pesquisa Currículo e Práticas Educativas.
A referida formação teve como tema: a ludo-expressividade narrativa na
infância e contemplou estudos teóricos e práticos que abordam a cultura lúdica
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da infância e seus elementos constituintes: a brincadeira e o brinquedo, bem
como o potencial criador na expressão narrativa.
Nossa discussão apresenta um recorte desse contexto formativo ao que
se refere ao potencial criador e expressão narrativa, objetivando refletir sobre os
processos de criação e experiência estética por meio da expressividade narrativa
na contação de história. As proposições teórico-metodológicas que fundamentam
nossa discussão relacionam as reflexões apontadas pela Abordagem triangular
do ensino de arte desenvolvida pela pesquisadora Ana Mae Barbosa (1980),
bem como o conceito de processos criativos discutidos pela artista plástica e
pesquisadora Fayga Ostrower (1994).
Compreendemos que a vivência dos processos criativos direcionados a
expressividade narrativa na contação de história contempla uma experimentação
estética que envolve além dos aspectos artísticos de produção da cena, a relação com os
jogos de imaginação como linguagem, mobilizando a compreensão de ações educativas
que envolvem as expressões narrativas do fazer artístico a partir da natureza lúdica da
infância.

EXPRESSÕES NARRATIVAS E PROCESSOS DE CRIAÇÃO:
ELEMENTOS DA EXPERIMENTAÇÃO ESTÉTICA NA
FORMAÇÃO
No contexto da formação a vivência de processos de criação e
experimentações estética direcionada a produção da contação de história foi
mediada pela relação entre o ler, contextualizar, e produzir arte que compõe a
abordagem triangular de ensino de Arte. Essa proposição envolveu a apreciação
das formas, do movimento e das expressões narrativas.
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Durante a formação a relação triádica proposta pela referida abordagem
está materializada nas experimentações que mediaram à criação da cena para
contação de histórias. Criar significou entrar em contato com o universo lúdico
da infância e construir expressões narrativas que viabilizassem formas de contar.
A criação dessas formas sugerem uma invenção relativa à produção de novos
significados. Acerca do ato de criador Fayga (1994, p.9) registra que:
Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a 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 e compreendidos em termos
novos. O ato criador abrange a capacidade de compreender; e
esta por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar.

O exercício de criação vivenciado no processo de formação envolveu
também o grupo de bolsistas que estavam responsáveis pela mediação junto
a docente que coordenou o trabalho. Esse exercício se da no contexto do
planejamento quando após a leitura do conto A bolsa Amarela de Lygia Bonjuga
(1995), o grupo vivenciou a criação poética de uma narrativa em verso a partir
do jogo imaginário constituído por três vontades narradas pela personagem
principal do conto, bem como a criação e produção do cenário que materializaria
posteriormente uma contação de história. Ler, contextualizar e produzir arte
foram ações que mediaram processos de criação para a formulação da formação.
Os elementos da tríade conduz toda a mediação do trabalho que resulta
na seguinte proposição de vivência e reflexão formativa: apreciação da contação
de história, reflexão sobre a produção da cena e do cenário, bem como a analogia

366

do conteúdo narrativo do conto referente à natureza lúdica da infância. Por
último a criação da cena viabilizada pela vivência de jogos teatrais.
Nesse contexto, a formação tem início com a contação da narrativa em
verso “A menina das três vontades”, o reconto do conto acima mencionado. A
proposição dessa narração viabiliza aos cursistas a vivência estética da apreciação
do ato de narrar.
A apreciação que caracteriza na tríade a ação de leitura do universo
de expressão narrativa da personagem mediou além das percepções estéticas
que envolveram a formulação do cenário e um jogo de narração construído a
partir de três contadores protagonizando ao mesmo tempo essa personagem,
a reflexão sobre a natureza da infância e a expressividade lúdica da criança no
ato de narrar. A imagem abaixo nos possibilita identificar o cenário produzido
para a encenação da contação de história.
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Imagem 01- Contação da narrativa em verso “A menina das três vontades”. (06.07.2015, Formação no
Laboratório de Ensino o Grãozinho).

O cenário sugestionava o interior da bolsa amarela, lugar da cena em
que aconteciam os diálogos entre Raquel, a menina das três vontades, e os
demais personagens da história. Os elementos estéticos presentes no cenário
materializado por balões envolvidos em fitilhos coloridos em tons diferenciados
de amarelo internacionalizavam aguçar a imaginação dos participantes para a
leitura dos elementos metafóricos que sugestionavam no texto os sentimentos
de liberdade interligados as vontades de uma menina de sete anos que carregava
no interior de uma bolsa o seu mundo imaginário.
Ao entrarem na bolsa os participantes encontram-se postos em um
momento de apreciação, o que caracteriza a contextualização da produção
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narrativa acerca da experimentação estética proposta pelo cenário. Durante
as discussões foi possível perceber que os participantes identificaram todos os
elementos estéticos expostos.
Na continuidade do processo formativo a proposição seguinte foi à
vivência da criação de uma história a partir de um jogo de imaginação com o
tema: nossas vontades de infância. O jogo tinha como elemento inicial para
a criação, as lembranças de criança despertadas a partir da leitura de objetos
retirados de uma bolsa. Nas imagens abaixo registramos o momento de escolha
e apresentação desses objetos.

Imagem 02 e 03 Jogo de imaginação com as vontades de infância dos participantes.
(06.07.2015, Formação no Laboratório de Ensino o Grãozinho).
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Esse exercício de memória proporcionou aos participantes um retorno à
infância e aos seus indícios de ludicidade representado pela narrativa construída
a partir do significado atribuído ao objeto escolhido. A infância é constituída por
uma cultura lúdica própria da relação social que cada sujeito passa a construir
com seu entorno cultural Brougére (2013. p, 24.) conceitua que: A cultura lúdica
é antes de tudo um conjunto de procedimentos que permitem tornar o jogo possível [...] o
que remete a ideia de fazer-de-conta, de ruptura com as significações da vida quotidiana.
Quando os participantes retornam a sua infância estão buscando certos
contextos de sua cultura lúdica, visto que passam a narrar suas vontades de
criança que envolve um mundo de faz de conta que vai diferenciar-se da vida
cotidiana pelo universo de brincadeiras culturalmente construídas.
A atividade posterior foi um jogo teatral envolvendo as narrativas
produzidas a partir das memórias de infância que mediou à criação de novas
histórias. Esse processo de criação envolveu a percepção da relação entre voz e
movimento corporal associada ao manuseio de objetos.
A partir desse jogo teatral os participantes vivenciaram processos de
criação, por meio da leitura dos objetos que permitiu a contextualização e
produção de histórias. À medida que os participantes davam novas formas aos seus
objetos, desenvolviam seu potencial criador por meio de expressões narrativas.
Durante essas produções foi possível perceber que experiência estética vivenciada
no momento da apreciação inicial da contação de história na formação, permitiu
aos participantes a construção de referências acerca do narrar e sua relação com
as expressões e manuseio de objetos.
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PROCESSOS DE CRIAÇÃO, EXPERIÊNCIA ESTÉTICA NA
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA.
Durante a formação foi possível identificar a importância das experiências
estéticas por meio da contação de história, os processos de criação vivenciados
pelos participantes, e suas contribuições acerca da formação do pedagogo. Para
a realização dessa investigação foi aplicado um questionário aberto com uma
amostra de cinco participantes. As respostas registram a percepção da importância
dos processos de criação vivenciados no conjunto das atividades propostas.
Ao chegarmos ao cenário o que deduz assim que entrei foi
às bolas para cima era que as vontades enchiam e para baixo
quando a vontade esvaziava e quando estourou era que não
era mais vontade, percebi a importância do cenário porque a
gente fica imaginando o que será que vão fazer com isso e com
aquilo surgem diversas expectativas. ( Registro do questionário
aplicado no dia 10 de Setembro de 2015.)
A história seria conduzida no espaço lúdico, adaptados como
estava com as bolas e as fitas. Inicialmente não sabia exatamente
como seria a apresentação. No entanto, no decorre da história fui
percebendo a importância de cada objeto no cenário. ( Registro
do questionário aplicado no dia 10 de Setembro de 2015.)

Os elementos metafóricos caracterizados pelas cores e formas foram
possibilitando aos participantes uma apreciação e uma possível contextualização
do que seria proposto na sequência do trabalho. Esta leitura despertou nos
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estudantes a imaginação e a curiosidade acerca do que estava exposto. As relações
estabelecidas entre esses elementos foram dando vida ao enredo da narrativa.
Cada objeto passa a fazer parte do universo de produção de sentido dos sujeitos
relacionados a narrativa.
Para compreenderemos de forma mais ampla como se deu essa relação
entre as experiências vivenciadas e esse universo foi aplicado após sessenta dias
do término da formação um questionário aberto contendo quatro perguntas.
Ao serem questionadas sobre a compreensão acerca do sentido de processos
criativos a partir das experiências vivenciadas no contexto da formação. Vejamos
o depoimento abaixo:
Processo criativo é o movimento de transformar as coisas em
sua essência, tirar de uma caixa vazia os mais variados abjetos. É
utilizar da imaginação para criar formas, objetos etc.. ( Registro
do questionário aplicado no dia 10 de Setembro de 2015.)

A depoente define o ato criador como uma imaginação para a
transformação da materialidade. Sobre criação e imaginação Fayga (1994,
p.32) registra que “ A imaginação criativa levantaria hipóteses sobre certas
configurações viáveis a determinada materialidade. Assim, o imaginar seria um
pensar especifico sobre um fazer concreto”. Identificamos que os participantes
passam a ter uma aproximação estética mais ampla com a experiência narrativa,
percebem-se “capazes” de contar histórias, a partir da leitura que realizam da ação
narrativa proposta. O ato de criar deixa de ser algo inalcançável e transforma-se
em uma possibilidade reconhecida como “capacidade criativa”.
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Sempre tive vontade de contar histórias, mas não me achava
capaz, pois achava ser uma coisa onde somente profissional
conseguiriam, mas a partir dos estudos pude perceber que não
se trata de um bicho de sete cabeças, que nós com nossos estudos
e com a capacidade criativa que temos, podemos contar, e até
criarmos nossas próprias histórias. (Registro do questionário
aplicado no dia 10 de setembro de 2015)

Por meio da relação entre a apreciação, a contextualização e a produção
artística presentes nas atividades propostas depoente reconhece sua capacidade
criativa, dando ênfase nos elementos estudados, percebe a importância das
experiências vivenciadas, experiência esta que inverteram suas percepções em
relação ao ato de contar histórias. Nesse sentido, Ostrower (1995, p.9) nos afirma
que: Desde as primeiras culturas, o ser humano surge dotado de um dom singular: mais
do que “homo faber”, ser fazedor, o homem é um ser formador.
A partir dessa formulação foi possível refletir que temos a capacidade
de criar e recriar de diversas formas. Referente a contação de história, o ato
criador materializa-se na construção da forma de narrar. Sobre a compreensão
dos conteúdos propostos e sua importância na formação do pedagogo há o
registro abaixo que destaca entre outras questões a sala de aula formal como
espaço para materialização contação de história, qualificando essa atividade
como mediadora de processos de criação dos estudantes.
O Professor deve estar preparado para os diversos papéis que
lhe cabem. A formação nos ajuda a perceber, principalmente
nós pedagogos em formação, que a contação de história é uma
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atividade de grande importância em sala de aula, pois ajuda no
processo de criação e desenvolvimento dos alunos. (Depoimento
de um participante, registrado no dia 10 de Setembro de 2015.).

Após lermos esses registros foi possível inferir que os processos de criação
são percursos que requerem a experimentação estética, assim como também
caracterizam essa experimentação. A experiência de ouvir e apreciar medeia a
possibilidade de criar porque constitui-se como referência da forma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A vivência de processos criativos, através da formação, promoveu
aos participantes, novas experimentações e uma possível ampliação de suas
experiências estéticas, por meio da apreciação da contação de história e da
expressão narrativa. Compreendemos que a vivência dos processos criativos
direcionados a expressividade narrativa na contação de história contempla uma
experimentação estética. A reflexão sobre os processos de criação por meio da
expressividade narrativa na contação de história, faz-se necessária para formação
do pedagogo contribuindo assim para a construção de uma referência mais
ampla do ensino de arte e seu desenvolvimento com ênfase em proposições de
aprendizagens que possam aguçar seu potencial criador.
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LEITURA E CRIAÇÃO EM MOVIMENTO: AS
VISUALIDADES DA IMAGEM NO CINEMA E OS
PROCESSOS CRIATIVOS
Elidiana Oliveira das Neves – UFPB57
Jalmira Linhares Damasceno Ferreira – UFPB58

RESUMO
O presente trabalho apresenta algumas reflexões sobre as investigações
que constituíram a monografia “A linguagem do cinema como
mediadora de processos criativos com crianças do Ponto de Cultura
Multivisualnet - Bananeiras – PB”. A pesquisa teve como objetivo
geral a investigação da linguagem do cinema como mediadora de
processos criativos com crianças do Ponto de Cultura Multivisualnet
Brejo da Paraíba, localizado no munícipio de Bananeiras/PB. A
pesquisa foi realizada com sete crianças na faixa etária de 9 a 12 anos
que participaram de oficinas de cinema organizadas para os fins da
investigação. O aporte teórico relacionado a linguagem cinematográfica
e suas significações referente aos processos criativos foi construído
a partir das discussões apresentadas por Sardelich (2006), Barbosa
(2010) Fantin (2013), Vygotshk (2009), Ostrower (1977. Concluímos
que a linguagem do cinema como mediadora de processos criativos
57 Graduada em pedagogia pela UFPB; Campus III; CCHSA. Professora da educação básica da Escola
Nossa Senhora do Carmo; Bananeiras - PB
58 Orientadora. Mestre em Educação pela UFPB. Professora do departamento de Educação do
CCHSA-UFPB.
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proporciona a compreensão mais ampla do mundo e de sua produção
imagética, atribuindo a essa mediação a possibilidade de formação de
sujeitos com o olhar mais crítico para as visualidades.
Palavras-chave: Cinema. Processos criativos. Visualidades e
Linguagem.

INTRODUÇÃO
Este relato propõe uma reflexão sobre linguagem do cinema como
mediadora de processos criativos com crianças do Ponto de Cultura Multivisualnet
Brejo da Paraíba no município de Bananeiras.
Para o trabalho de cinema com as crianças se fez necessário investigar
o que elas já entendiam sobre a linguagem do cinema e como percebiam a
possibilidade de criar imagem em movimentos. Para alcançar tais objetivos
realizamos oficinas no o Ponto de Cultura, visto que, nosso trabalho em todos
os aspectos envolve a formação humana no espaço de educação não formal.
Ao que se refere aos aspectos culturais e de linguagem desse processo
formativo, pensar o cinema como uma das modalidades das artes visuais, foi
permitindo identificar aspectos mais sistemáticos do trabalho pedagógico
relacionado às oficinas. As reflexões acerca do ensino de arte na disciplina Arte
e Educação ministrada no curso proporcionaram a compreensão da linguagem
visual e suas representações. De acordo com o Parâmetro Curricular Nacional
de arte (BRASIL, 1997, p.45):
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A educação em artes visuais requer trabalho continuamente
informado sobre os conteúdos e experiências relacionados aos
materiais, às técnicas e às formas visuais de diversos momentos
da história, inclusive contemporâneos. Para tanto, a escola deve
colaborar para que os alunos passem por um conjunto amplo
de experiências de aprender e criar, articulando percepção,
imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística
pessoal e grupal.

No contexto da educação não-formal a caracterização não seria de
ensino de arte, visto que, não estamos tratando de uma disciplina escolar, mas
da realização de mediações formativas referentes a linguagem visual que vai
requerer a construção de um trabalho que envolva a “percepção, imaginação,
sensibilidade e o conhecimento da produção artística”. É um direcionamento
distinto do que ocorre no âmbito escolar, mas, que mantém a essência ao que
se refere ao trabalho com arte enquanto linguagem e conhecimento produzido
pela humanidade.
Na contemporaneidade, com os avanços tecnológicos as imagens estão
cada vez mais presentes na vida das pessoas. O cinema é apenas uma maneira,
entre tantas outras, de difusão dessas visualidades. Contudo, é importante
reconhecer que há uma forma educacional de compreensão das artes visuais, que
ajuda a refletir sobre esta carga imagética que nos cerca e incentiva experiências
que possam possibilitar o aprender e criar.
Tratando de uma educação que medeia a reflexão sobre a leitura da
imagem, desde meados da década de 1980 a proposição da Abordagem Triangular
de Ensino de Arte alicerçada a partir de três dimensões: Ler, contextualizar
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e fazer arte formulada por Ana Mae Barbosa (1998, p.41) registra princípios
epistemológicos que as caracteriza da seguinte forma:
A Abordagem Triangular é construtivista, interacionista,
dialogal, multiculturalista e é pós-moderna por tudo isso e
por articular arte como expressão e como cultura na sala de
aula, sendo esta articulação o denominador comum de todas
as propostas pós-modernas do Ensino da Arte que circulam
internacionalmente na contemporaneidade.

O ver como leitura e o fazer artístico serão apresentados nesta pesquisa
a partir dos princípios metodológicos da Abordagem Triangular no que está
direcionada para a valorização das experiências estéticas e criativas das crianças.
A pesquisa, por sua vez, analisa os processos criativos de crianças, sujeitos
e coautoras que participaram de oficinas de cinema no Ponto de Cultura. A
proposta foi investigar os processos de criação vivenciados pelas crianças mediados
pela linguagem cinematográfica como aprendizado acerca da arte.
LEITURA E CRIAÇÃO EM MOVIMENTO: AS VISUALIDADES
DA IMAGEM NO CINEMA E OS PROCESSOS CRIATIVOS
A imagem tornou-se de maneira singular a primeira forma de comunicação
do homem. Desde os primeiros desenhos rupestres, os seres humanos criam
imagens que emergem da vida em sociedade. Por meio das representações
imagéticas construímos informações, bem como o artista se expressa em toda
sua sensibilidade. A imagem nesse sentido é reveladora de emoções.
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Nessa perspectiva, aprender a ler imagem é entender a importância de
se fazer leituras do que se vê. Ou seja, é descrever e analisar um produto com
suas significações e representações. Para Sardelich (2006, p.453) a expressão
“leitura de imagem” surgiu no final dos anos de 1970 e dentro da psicologia
da forma ela define que:
A imagem constituía percepção, já que toda experiência estética,
seja de produção ou recepção, supõe um processo perceptivo.
A percepção é entendida aqui como uma elaboração ativa, uma
complexa experiência que transforma a informação recebida.
Na medida em que a imagem passa a ser compreendida como
signo que incorpora diversos códigos, sua leitura requer o
conhecimento e a compreensão desses códigos.

Segundo a referida autora, a imagem passa a ser melhor compreendida
por quem vê quando se faz um interpretação dos elementos que provocam
significados a partir de sua composição ou quando se constroem interpretações
diferentes resultantes do que percebermos na obra por meio da nossa forma de
pensar o mundo.
Nessa perspectiva, ler uma imagem é refletir sobre o que é visto, buscando
uma relação de apreciação com o contexto no qual o indivíduo está inserido.
Segundo Barbosa (1995, p.14, apud MEDEIROS, p. 286) o estudo da leitura
de imagens
[...] prepararia 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 torná-los conscientes da produção humana
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de alta qualidade é uma forma de prepará-los para compreender
e avaliar todo tipo de imagem, conscientizando-os do que estão
aprendendo com essas imagens.

Para a referida autora a importância do estudo sobre a leitura da imagem
está relacionada ao conhecimento de elementos visuais que se dá a partir de um
olhar mais aguçado para as significações e representações.
O cinema, como uma das mais complexas formas de expressão artística
e visual se torna um importante instrumento para compreensão das ideias que
cercam a atualidade.
O estudo da imagem em movimento é essencial para formação de um
olhar mais crítico para o mundo propondo uma experiência artística e estética
que pode se dá a partir de relações sensíveis ao processo de percepção e criação
da obra fílmica.
Fantin (2013) reflete sobre a percepção estética e o cinema como algo que
remete a perspectiva da participação ativa dos sujeitos perante o envolvimento
com obra. Segundo a autora “a experiência estética tende a evidenciar e exprimir
aquilo que na obra provoca uma intuição e desperta emoção” (FANTIN, 2013,
p. 543).
A invenção de imagens para o cinema se dá a partir da produção do filme,
que remete o potencial criador de construir, transmitir e contar histórias. As
criações imagéticas relacionam reflexos do desejo de criar a partir de funções
cognitivas ou emocionais.
De acordo com Ostrower (1987, p.5) a criatividade do homem se dá
no contexto cultural, “todo indivíduo se desenvolve em uma realidade social,
em cujas necessidades e valorações culturais se moldam os próprios valores de
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vida” Segundo a autora, o homem é um ser consciente, sensível e cultural. A
consciência e sensibilidade são comportamentos que favorecem o ato criador,
enquanto a cultura representa o seu desenvolvimento social.
Assim sendo, a produção da linguagem do cinema materializada nos
filmes se torna uma representação animada da realidade na qual o homem utiliza
de suas próprias experiências estéticas e culturais para construí-la ou entende-la.
As crianças ao imaginar algo a partir do que vêem, constroem ideias,
fantasias, significados. Os pensamentos gerados traduzem suas experiências,
seu gosto, na maioria das vezes fazem ponte com a realidade ou com aquilo
que gostariam de ter ou ser.
Vygotsky (2009) nos mostra que a imaginação é uma função necessária a
atividade criadora e refleti sobre a ligação existente entre a fantasia e a realidade
no comportamento humano. Nesse sentido o autor discute sobre quatro formas
fundamentais que ligam a fantasia à realidade. A primeira forma de ligação é
a que consiste na modificação ou reelaboração combinatória de materiais do
mundo real e elementos da fantasia, ou seja, a imaginação apoiada na experiência
anterior do homem.
Na segunda forma de ligação, os frutos da imaginação são integrados por
elementos da realidade elaborados e modificados de acordo com a experiência
do homem, para criação de um próprio produto da fantasia. A terceira forma de
relação entre a função imaginativa e a realidade é a conjunção emocional, neste
caso os nossos sentimentos interiores são impressos nas imagens de fantasias. A
quarta forma de ligação entre a fantasia e a realidade, é quando as imagens da
fantasia adquirem realidade a partir da criação do novo. A esse respeito Vygotsky
(2009, p. 24) registra que:
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A sua essência consiste em que o edifício erigido pela fantasia
pode representar qualquer coisa de completamente novo, de
não existente na experiência do homem, e qualquer coisa que
não é também semelhante a nenhum outro objeto real; mas ao
receber uma forma nova, ao assumir nova encarnação material,
esta imagem <cristalizada>, convertida em objeto, começa a
existir realmente no mundo e a exercer a sua influência sobre
os outros objetos.

Ao dispor das formas de ligação da imaginação e realidade, podemos
perceber aspectos importantes para o processo criativo, como a relação das
experiências anteriores e atividade criadora, o fator emocional como aspecto mais
subjetivo da imaginação, a integração entre realidade e fantasia, da possibilidade
de criar o novo, mesmo diante de tantas imagens inventadas.
Vygotsky (2009) aponta que um dos primeiros passos para criança
desenvolver sua criação se encontra sobre o que ela vê ou ouve, ou seja, a base
da atividade imaginativa da criança é a percepção.
A percepção delimita o que somos capazes de sentir e compreender
corresponde a uma ordenação seletiva dos estímulos e cria relações entre o que
sentimos que expressamos. Nessa linha de pensamento, Ostrower (1977, p. 4),
registra que a percepção, assim como a sensibilidade, faz parte do ser, “abrange
o ser intelectual, pois a percepção é a elaboração mental das sensações”.
Nessa perspectiva, o cinema enquanto linguagem se constitui em
um importante mediador de processos criativos, pois se estabelece de uma
arte que provoca percepção, sensibilidade, imaginação. Convoca a análise, a
contextualização e o fazer artístico.
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O CONHECIMENTO DA LINGUAGEM DO CINEMA
A investigação de como a criança se apropria da linguagem cinematográfica
se deu a partir do conhecimento dos planos, ângulos e movimentos de câmera.
Nesta oficina buscamos mediar o conhecimento de maneira lúdica, visando à
compreensão das crianças para a existência da linguagem própria do cinema.
O estudo acerca da linguagem do cinema configura o desenvolvimento da
capacidade de articular técnicas e percepções necessárias à invenção de imagens.
Dessa forma, desenvolvemos a compreensão que as imagens representam algo.
Para tanto, é importante realizar leituras de imagens.
De acordo com a linguagem cinematográfica cada plano e/ou quadro,
elabora significados em uma cena. A forma que a cena é gravada, propositalmente
interfere na visão do espectador sobre o que se passa na tela, em relação ao
desejo do cineasta ou não.
As planificações permitem mostrar a cena de diferentes maneiras o
que provoca no espectador que sabe dos significados induzidos numa imagem
sensações de dinamismo e ajudam a compreender a história no todo. Pois várias
cenas juntas se constituem em sequência.
Para estudos dos planos e enquadramento, a atividade desenvolvida foi
por meio do desenho. As crianças foram convidadas a formarem duplas. Cada
dupla recebeu um plano, a ser observado. Em seguida distribuímos folhas de
papel em branco e lápis de cera.
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Imagem 3: Desenho produzido por Ariel sobre o plano
close
Fonte: Acervo da pesquisadora

Imagem 2: Close ou primeiríssimo plano (PPP)

Orientamos o trabalho de interpretação da imagem ou criação de outra
do interesse deles a partir das conscientizações acerca dos tipos de plano. Para
Leite (2012 p.34) essas mediações permitem que:
A criança passa a ter condições mais favoráveis de expressarse autoral e criativamente quanto mais material bruto para
reelaboração ela possuir, isto é, amplia-se seu acervo colhido/
construído por meio de experiências.

As crianças por meio do desenho apontaram a possibilidade de
entendimento do que é compor o quadro que representa o plano. Ao visualizar
as imagens produzidas é possível perceber que elas conseguiram extrair a ideia
dos planos segundo as características apresentadas pela imagem lida.
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Imagem 4: Close do plano médio (PM)
Imagem 5: Desenho produzido por Timão.
Fonte: Acervo da pesquisadora

Essa percepção possibilita a compreensão da ação de enquadramento
da imagem a partir de uma perspectiva. As relações de tamanho, espaço e
movimento vão formulando essa visualidade. Na imagem acima a percepção do
plano médio registrada no desenho é transferida para produção da fotografia,
atividade posterior direcionada ao conhecimento dos planos, enquadramento
e manuseio da câmera. Essa ação visou também contribuir para despertar a
sensibilidade do olhar e a experiência estética.
Imagem 6: Criança realizando exercício de planificação, fotografia
registrada por Timão.
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Fonte: Acervo da pesquisadora

As crianças fotografaram uns aos outros. A imagem a ser captada
era direcionada pelo nome do plano que cada um escolheu para produzir
sua fotografia. As crianças demonstraram facilidade no manuseio da câmera
fotográfica, registraram imagens que representavam o que foi objetivado.
Cada criança para produção da imagem utilizava-se da ação de pensar sobre
a intencionalidade de fotografar a partir de um determinado plano. Percorrer
o espaço, capturar a cena era um exercício de criação a partir da análise do
observável que na fotografia transforma-se em leitura. A fotografia abaixo registra
a percepção do detalhe de objetos ou espaço que as crianças mais gostaram na
visita ao laboratório de Ensino Grãozinho.
Imagem 7 e 8: Fotografias das crianças registrando o plano detalhe
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Fonte: Acervo da pesquisadora

No trabalho direcionado a compreensão dos ângulos e movimentos de
câmera optamos pela exploração do espaço pelas crianças sugestionando que
elas registrassem as imagens que mais gostaram no ambiente.
Imagem 9 e 10: Exercício de ângulos e movimento de câmera.

Fonte: Acervo da pesquisadora

As crianças registraram cenas reais delas próprias em situações de
brincadeiras, bem como registravam imagens de histórias criadas a partir dos
brinquedos que mais gostaram no espaço. Percebemos que a apreciação pela
captação de imagens viabiliza a utilização dos elementos da linguagem do cinema
que configuram ângulos e movimento. Esses elementos foram explorados com
mais ênfase e segundo a sua nomenclatura a partir da visualidade das imagens
produzidas pelas crianças.
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Ainda como conteúdo da oficina realizamos a comparação de dois filmes:
um do gênero ficção e o outro do gênero documentário. O objetivo da atividade
de exibição foi a compreensão dos aspectos diferenciais entre os dois gêneros.
O filme de ficção intitulado “Fatos e Vultos” foi produzido por jovens
realizadores do Ponto de Cultura durante a oficina de roteiro e realização
audiovisual no ano de 2011. O filme mostra as supostas assombrações que
acontecem em um casarão antigo, baseado em histórias de domínio público
narradas no contexto da cultura popular da região.
No exercício de comparação entre os filmes as crianças conseguiram
mencionar aspectos da realidade e imaginação que retratam a diferença entre
os gêneros. O documentário utilizado para esse momento de apreciação foi “O
Boi e a Bilogaláxia” produzido pelo Ponto de Cultura Multivisualnet no ano
2011, que retrata os fazeres e saberes de um jovem artista que percebe na arte e
na cultura a motivação para aprender.
As crianças no decorrer da atividade vão mencionando o que
compreendem dos filmes e identificando de alguma forma suas características.
Nesse identificação, não mencionam a nomenclatura dos elementos que
compoem a linguagem estudada, mas, se apresentam mais recepitivos a discussão
das imagens, bem como apontam as diferenciações a partir da leitura das cenas
em cada filme. Vejamos abaixo as falas que nos permitem identificar como as
crianças percebem a formação da cena no filme “Fatos e Vultos”.
Carlos Eduardo, Diane e Neide estava no sobrado quando
eles estavam fazendo uma pesquisa Diane disse terminou você
podem ficar aqui. Eles ficaram quando a noite eles vão dormindo
ai Neide escutou um barulho e falou amor acorda e eles sabiam
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que era gente mas Eduardo foi lá e passou um vulto ai o fantasma
correu atrás deles. ( João)
Dudu e Neide fazendo um filme no centro cultural que as
portas se batia e eles estava com medo do fantasma de branco
e eles saíram correndo para a igreja, e o fantasma era Eduardo
Lopes. (NEMO)
Carlos Eduardo e Neide fazendo um filme no espaço cultural
eles desceram a igreja correndo com medo do fantasma atrás
deles. (Timão)
Sobre a noite acontece coisas estranhas no casarão (AURORA)
Sobre a noite acontece coisas estranhas no casarão a noite
os contadores do filme são Eduardo Lopes, Neide e Diane.
(ARIEL)
Sobre a noite acontece coisas estranhas no casarão; Os contadores
do filme são Eduardo Lopes e Neide. (BELA)

Nas falas de Ariel e Bela nos foi possível identificar a a percepção que elas
trazem do filme como uma história contada e não interpertada ou encenada.
Os personagem são identificados como “contadores”.
O conteúdo da vídeo gravação permitiu que observássemos com
mais atenção os aspectos de escolhas das crianças para criação do roteiro e
posteriormente a produção do filme.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscamos traçar nesta pesquisa elementos que configurassem a investigação
de como a linguagem do cinema pode mediar processos criativos com crianças.
Respondemos a questão afirmando que essa mediação constitui a construção de
processos criativos porque viabiliza o exercício da percepção, da sensibilidade e da
imaginação, como elementos para a produção da materialidade. Os fundamentos
iniciais mostram o processo de construção de saberes da linguagem do cinema
para a produção dos filmes que permeou um trajeto de atividades coletivas,
criativas e colaborativas.
Consideramos no âmbito da realização das oficinas de cinema, a
compreensão que as crianças apresentavam sobre o que é cinema. Isto possibilitou
perceber que não há um conceito apenas que responderia esta pergunta, tudo
depende do contexto de fruição e da relação estabelecida com está forma de arte.
Acreditamos na necessidade das pessoas em conhecer um pouco do aporte
histórico e teórico do cinema, enquanto arte e linguagem, para entendimento
das imagens que nos rodeiam tão intensivamente. Ensinar para leituras de
imagens possibilita a construção de uma olhar mais sensível para as questões
de significação de obra fílmica. Possibilitamos as crianças perceber, mesmo que
em experiências tímidas, a relação delas referente ao apreciar discutir e debater
imagens.
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RESUMO
Com o processo de globalização e a intensificação da crise mundial,
houve a necessidade do ajuste do mercado para atender a demanda de
alimento cada vez maior. Logo, práticas de agricultura foram adotas
com o objetivo de aumentar a quantidade alimentos num curto espaço
de tempo. Todavia, as práticas de manejo e cultivo eram realizadas
geralmente através da agricultura convencional, marcada pelo uso de
produtos químicos e a má relação homem/natureza. Torna-se relevante
a conscientização e informações sobre práticas de manejo saudáveis
e sustentáveis. A agricultura familiar seria uma alternativa, com a
finalidade de proporcionar uma maior qualidade de vida a sociedade
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consumidora e o direito à alimentação livre de agrotóxicos e venenos.
Neste trabalho buscou-se avaliar os métodos convencionais e orgânicos
utilizados no Assentamento Antônio Conselheiro localizado no
município de Esplanada-BA, levando em consideração a transição
do sistema convencional de cultivo para produção orgânica segundo
o conhecimento dos agricultores da região. Para isto foram realizadas
entrevistas e reuniões temáticas com a finalidade de conhecer
individualmente cada agricultor e promover a junção de técnicas,
teorias e práticas que fossem ecologicamente corretas, socialmente justo
e economicamente viável, garantindo sustentabilidade e fortalecimento
da agricultura local. O trabalho foi realizado no período de agosto
a novembro de 2013, no qual foram selecionados dez agricultorescitricultores e que fossem pertencentes à comunidade do assentamento.
A maioria dos agricultores selecionados utilizam técnicas de cultivo
prejudiciais ao meio ambiente, como o uso de agrotóxicos para
combater pragas e doenças das culturas exploradas. Ao final da pesquisa
verificou-se que os agricultores em consenso comum preferem o
sistema de produção que envolve práticas convencionais e orgânicas,
sendo viável para a realidade local, no entanto, a longo prazo todos
pretendem realizar a transição para a produção totalmente orgânica.
Palavras-chave: Práticas convencionais. Transição agroecológica.
Sustentabilidade.
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INTRODUÇÃO
Após a crise mundial de 1930 e a segunda guerra mundial ocorrida em
1945, iniciou-se uma grande procura por alimentos e com isso, os investimentos
em meios que aumentassem a produção de alimentos foram criados para suprir
a necessidade da população devastada pela guerra. Para Machado (1996): o
desenvolvimento da agricultura moderna, no Brasil, começou a se manifestar
a partir da década de 1940, como as inovações que surgiram: insumos químicos
para o controle de pragas e ervas daninhas, fertilizante químicos, provocou
mudanças bastantes significativas na atividade agrícola. Ainda na mesma linha
de raciocínio Moreira (2011) afirma que com o término da segunda grande
guerra, o desenvolvimento da indústria de agrotóxicos ganhou impulso com a
utilização de produtos químicos para o controle de pragas e doenças.
No Brasil, após alguns anos, foi lançada a política de reforma agrária
com intuito de dividir as terras de maneira a torná-la produtivas para atender
as necessidades da população com produtos de qualidade e geração de renda,
evitando assim, que famílias migrassem para os centros urbanos. Na década de
90 do século XX o governo federal lança o Programa Cédula da Terra, projeto
que junto com bancos financiaram as terras improdutivas para famílias que
necessitavam se auto sustentarem. O governo do estado da Bahia aproveitou
o projeto piloto e financiou junto ao Banco do Nordeste a as terras que não
estavam sendo cultivadas, onde no município de Esplanada, no ano de 1998 foi
criado o Projeto do Assentamento Antônio Conselheiro.
Um dos principais objetivos do projeto, além de fixar as famílias no
meio rural foi a realização da expansão da agricultura familiar, com práticas
sustentáveis de produção, porém isso não aconteceu de fato, pois a maioria dos
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agricultores optou pelo plantio de laranja e apostaram na agricultura convencional
que emprega o uso de técnicas nocivas ao meio ambiente.
No assentamento Antônio Conselheiro, a maior parte do custo de
produção dos citricultores advém do uso de elevadas quantidades de insumos
como fertilizantes químicos e agrotóxicos, o que corresponde a cerca de 50% da
produção. Além de degradar o meio ambiente, o uso desses insumos, quando mal
empregados, diminui a margem de lucro das atividades agrícolas e a qualidade
de vida dos produtores rurais. Nesse sentido, os mesmos esquecem que o mais
importante é a margem de lucro liquida e a sustentabilidade econômica. Desta
forma, tornam-se vulneráveis financeiramente além de prejudicarem sua saúde
com produtos químicos.
O Assentamento Antônio Conselheiro está localizado no litoral Norte
da Bahia, região que apresenta elevadas precipitações. Na região há também,
uma grande disponibilidade de insumos orgânicos, o que facilita o sistema de
produção orgânica. Porém o conhecimento sobre esse sistema de produção
ainda é deficiente, pois a maioria dos produtores não acreditam na “Agricultura
Orgânica”.
Diante o exposto, objetivou-se com o presente trabalho diagnosticar o
conhecimento dos agricultores sobre os sistemas de produção utilizados, vivenciar
as práticas empregadas pelos mesmos em suas propriedades rurais e verificar a
possibilidade de uso de técnicas sustentáveis de produção.
DESENVOLVIMENTO
Para realização da pesquisa foram selecionados dez agricultores,
priorizando aqueles que possuíam 100% da renda provinda da agricultura e
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que empregavam técnicas de produção convencionais e agroecológicas. Todos os
assentados selecionados eram produtores de laranja, sendo a principal atividade
desenvolvida nessa área.
A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas e visitas in loco nas casas
dos agricultores e com realização de reuniões na sede do assentamento. O
objetivo das reuniões foi esclarecer para os agricultores sobre os benefícios e
desvantagens das técnicas de cultivos, agroecológicas ou convencionais, que os
mesmos utilizavam em suas propriedades rurais, realizando-se demonstrações
por meio de palestras, dinâmica de grupos, debates e apresentação dos resultados
dos levantamentos realizados. Também foram realizadas visitas às propriedades
dos agricultores para verificar as técnicas que os mesmos utilizavam em suas
atividades agrícolas e vivenciar as experiências desenvolvidas por eles.
As entrevistas foram realizadas aplicando um questionário composto
com vinte e duas questões que se referiam sobre as técnicas empregadas no
cultivo, número de membros na família, número de pessoas que ajudavam nas
despesas da casa, questões ambientais, econômicas e sociais, conhecimentos
sobre agricultura orgânica e convencional, custo de produção, conservação dos
recursos hídricos, e a transição agroecológica.
Em um primeiro encontro foi verificado o conhecimento prévio dos
agricultores sobre os sistemas de cultivos do solo. No segundo encontro realizouse uma palestra sobre agricultura orgânica x agricultura convencional, enfatizando
as características e os benefícios de cada sistema, priorizando o manejo ecológico
do solo. E no terceiro encontro realizou-se uma dinâmica com os agricultores
presentes distribuindo-se palavras como: sustentabilidade, ecológico, orgânico,
convencional, rotação de culturas, monocultura, agrotóxicos, biofertilizantes
e doenças. Em seguida formaram-se dois grupos de debate em torno do tema
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– Sistema de produção orgânica ou convencional, onde esses grupos foram
formados de acordo com as palavras comuns relacionadas a cada tema, agricultores
que pegassem palavras relacionadas com sistema convencional deveriam juntarse em um grupo, enquanto os que pegassem palavras relacionadas ao sistema
agroecológico formavam outro grupo. Os grupos debateram o tema proposto
entre si e posteriormente fizeram uma socialização das ideias discutidas.
Posteriormente realizou-se uma nova entrevista, porém sem aplicação
de questionário, apenas uma forma de avaliar o grau de conscientização dos
agricultores que não acreditavam em sistemas de produção agroecológicos
bem como verificar as mudanças de hábitos em relação a própria forma de se
trabalhar no campo.
Em um último encontro realizou-se a divulgação para toda comunidade
a cerca do sistema de cultivo agroecológico por ser mais o mais saudável e que
poderia ser desenvolvido no assentamento rural.
Os dados coletados foram organizados em tabelas, e empregando-se uma
análise descritiva para avaliar os resultados obtidos.
Durante a entrevista foi possível constatar que os agricultores não tinham
conhecimento sobre os diferentes sistemas de cultivos que adotavam em suas
propriedades rurais. Observou-se também, que nas propriedades rurais com
maior dimensão (Tabela 1) havia uma maior a necessidade de mão-de-obra e,
consequentemente, adoção de insumos químicos no plantio e tratos culturais
das lavouras. Por isso na maioria dessas propriedades agrícolas os agricultores
adotavam somente o sistema convencional de cultivo (Tabela 2), por ser mais
rápido e fácil no preparo do solo, independentemente do prejuízo causado a
saúde humana e ao meio ambiente. Além do que, este sistema de preparo do
solo facilita um melhor aproveitamento da área com os cultivos.
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Nesse sentido, os agricultores apresentam dificuldade em adotar práticas
agroecológicas, contradizendo o próprio conceito de reforma agrária. De acordo
com Machado (1996) a Reforma agrária é um conjunto de medidas que visam
promover a melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de
sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao mesmo
tempo de produtividade.
De acordo com os dados da Tabela 1, a maior parte dos agricultores
entrevistados apresenta ensino fundamental e médio incompleto, apenas um
apresenta ensino superior e um o ensino técnico em agropecuária. Esse fato
está relacionado com a dificuldade dos agricultores ao acesso à escola, dessa
forma é de grande importância à educação voltada para o meio rural e que se
adeque as condições dos agricultores. Segundo Pinheiro (2011) “a educação
no campo tem se caracterizado como um espaço de precariedade por descaso,
especialmente pela ausência de políticas públicas para a população que lá reside”.
Para Ferreira e Brandão (2011) apesar dos avanços em vários aspectos, a exemplo
de leis, métodos pedagógicos e ou materiais didáticos, ainda há muito que se
construir para que se tenha uma educação de qualidade também para os cidadãos
que vivem no campo.
Verifica-se pela Tabela 1 que a maioria dos agricultores produz de forma
diversificada e todos conservam as mata ciliares em suas propriedades rurais.
A diversificação da produção é uma característica dos agricultores familiares,
que em geral possuem pequenas propriedades, porém produzem uma alta
variedade de culturas agrícolas aproveitando melhor o espaço. Essa forma
de produção apresenta somente vantagens para os agricultores, pois além de
garantirem a própria subsistência também garante melhor renda no momento
da comercialização.
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Na questão 16 os produtores relatam que além do plantio de laranja, os
produtores também cultivam feijão, milho, mandioca, coco, abacaxi, maracujá
e outras espécies que são cultivadas próximas as suas residências em áreas
diferentes ou consorciadas. Para Hass (2008) a diversificação da produção é
uma alternativa para que o agricultor tenha diversas fontes de renda. Caso ocorra
alguma adversidade climática ou um problema de mercado o agricultor consegue
permanecer produzindo no meio rural junto com sua família. Segunda Veiga
(1996) a diversificação produtiva é uma característica intrínseca da agricultura
familiar, sendo umas das diferenças em relação à agricultura patronal que se
baseia na especialização. Porém, mesmo com as enumeras vantagens, muitos
agricultores ainda acreditam que a diversificação não é compensatória, visto
para eles dependem de mais mão-de-obra.
Tabela 1. Dados referentes às propriedades rurais do Assentamento
Antônio Conselheiro do município de Esplanada-BA. Ano de 2013

Agricultores

Nível de escolaridade

Tamanho da
propriedade rural (ha)

Diversificação
da produção

Conservação
das mata
ciliares

1

Médio incompleto

30,00

Sim

Sim

2

Fundamental incompleto

38,40

Sim

Sim

3

Fundamental incompleto

74,40

Sim

Sim

4

Fundamental incompleto

36,00

Sim

Sim

5

Ensino superior

148,00

Não

Sim

6

Fundamental incompleto

31,00

Sim

Sim

7

Fundamental incompleto

74,40

Sim

Sim

8

Fundamental completo

74,40

Não

Sim

9

Fundamental incompleto

74,40

Não

Sim

10

Ensino médio – técnico agrícola

74,40

Sim

Sim

Fonte: Assentamento Antônio Conselheiro
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No quesito 19 foi possível observar o conhecimento quanto à conservação
das matas ciliares que é de suma importância, pois os agricultores se adequam
a legislação e segundo os mesmos a preservação das fontes de água permitem
o abastecimento de suas residências, o consumo dos animais, irrigação das
culturas em épocas de estiagem, pulverizações de defensivos e valorização a
propriedade rural. Segundo Sabino & Castro (1990) as matas ciliares protegem as
margens dos rios servindo como tampão e filtragem de nutrientes e agrotóxicos,
interceptação da radiação solar e fornecimento de alimento e abrigo para os
animais aquáticos e terrestres.
Na Tabela 2 são apresentados os dados de custos de produção nas
propriedades com sistema orgânico de produção, sistema orgânico e convencional
e somente convencional. De acordo com os dados, percebe-se que o único
citricultor orgânico tem um custo de produção menor do que 30% de sua
renda, o qual está relacionado com tratos culturais e insumos. Os agricultores
que trabalham com sistema de produção orgânico e convencional apresentam
custo de produção entre 30% e 45%. Por outro lado, os agricultores que utilizam
somente o sistema convencional, o custo de produção atinge até 60% de sua
renda total diminuindo muito sua receita líquida.
Tabela 2. Diagnóstico de propriedades de agricultores familiares do
Assentamento Antônio Conselheiro do município de Esplanada–BA. Ano de
2013.
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Agricultores

Nº de
membros na
família

Principal
Atividade
dessempenhada

Mão de obra

Gastos em %
na produção

Método
utilizado

Aceita a
tran-sição

01

03

Citricultura

Familiar e
contratada

10% a 30%

Orgânico

Sim

02

02

Citricultura

Contratada

30% a 45%

03

04

Citricultura

Familiar e
contratada

30% a 45%

04

04

Citricultura

Familiar

30% a 45%

05

10

Citricultura

Familiar e
contratada

45% a 60%

06

04

Citricultura

Contratada

30% a 45%

07

05

Citricultura

Familiar

30% a 45%

08

05

Citricultura

Familiar

30% a 45%

09

03

Citricultura

Contratada

45% a 60%

Convencional

Não

10

03

Citricultura

Familiar

45% a 60%

Convencional

Não

Orgânico e
convencional
Orgânico e
convencional
Orgânico e
convencional
Convencional
Orgânico e
convencional
Orgânico e
convencional
Orgânico e
convencional

Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim

Fonte: Assentamento Antônio Conselheiro

O sistema orgânico de produção é mais independente de recursos
externos, no qual a maior parte dos insumos já se encontra na propriedade
agrícola, esterco bovino, esterco de galinha, manipueira, mel de fumo, resíduos
da colheita do feijão por exemplo, portanto o maior custo está relacionado à mão
de obra; como a maior parte da mesma é familiar esse recurso permanece na
propriedade do agricultor. Esses resultados estão de acordo com a afirmação de
Altiere (2001), pois segundo o autor, a agroecologia procura imitar os processos
naturais enfocando o manejo dos de recursos naturais para condições especificas
de propriedades rurais. Por outro lado, o sistema convencional de produção é
altamente dependente dos recursos externos, por isso os custos de produção
são maiores, porém quando se alia técnicas convencionais e orgânicas os custos
são intermediários. Segundo Haas (2008), a agricultura convencional, emprega
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menor mão de obra e aumenta a produtividade, porém, necessita de maiores
investimentos e maiores custos de produção resultando em menores índices de
lucratividade.
De acordo com os dados apresentados na Tabela 1 verifica-se que dos
noves citricultores que usam o sistema convencional ou convencional e orgânico
apenas quatro mudariam a forma de trabalho, correspondendo a 40% do total
de agricultores dessa modalidade. Esses resultados estão aliados ao pouco
conhecimento dos agricultores em relação à agricultura agroecológica, pois
buscam resultados imediatos. Isso é confirmado na entrevista após a orientação
dos agricultores por meio dos encontros e palestras, onde 100% desses agricultores
afirmam que adotariam o sistema orgânico de produção. Segundo Caporal e
Costabeber (2002), o objetivo da agroecologia não é a máxima produção, mas
sim a otimização do equilíbrio do ecossistema, como um todo o que significa
a necessidade de uma ênfase no conhecimento, na análise e na interpretação
das complexas relações existentes entre as pessoas, os cultivos, o solo, a água e
os animais.
Na questão 14 percebe-se como eles manejam o solo. A maior parte
dos agricultores emprega a aração e a gradagem para o preparo do solo, poucos
utilizam campinas manual e somente um afirmou usar a roçagem e a queima
da vegetação. Poucos agricultores afirmaram que fazem a análise de solo para
correção da acidez por meio da calagem ou para realizar a adubação e, muitos
dentre estes agricultores não seguem o que foi recomendado pela análise de solo.
Foi possível verificar na questão 15 que os produtores que nunca realizaram
a calagem foram os que mais gastaram com adubos químicos, demonstrando
a importância de tal técnica, simples, barata e eficaz. Já nas propriedades onde
foram realizadas análises de recomendação de correção e adubação do solo, os
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produtores utilizaram menores quantidades de fertilizantes e gastaram menos
com controle de pragas e doenças, atingindo maiores produtividades. Segundo
Barbosa Filho e Silva (2000) a calagem promove aumento do pH do solo, da
saturação de bases e disponibilização de nutrientes como Nitrogênio, fósforo,
potássio, cálcio e magnésio que são essenciais para o crescimento da maioria
das plantas cultivadas.
Nas visitas às propriedades foi constatado, visivelmente, que mesmo
aplicando grandes quantidades de fertilizantes químicos, as plantas demonstravam
sintomas de deficiência nutricional, no entanto, a única propriedade com sistema
de produção orgânica as plantas apresentavam-se mais saudáveis, porém a
produtividade é muito inferior àquelas que fazem uso de técnicas convencionais.
Quando os agricultores foram questionados sobre a utilização de agrotóxicos e
fertilizantes, muitos concordam que esses insumos podem contaminar o solo, a
saúde humana e o meio ambiente, porém ainda veem como a melhor alternativa
para controlar pragas, doenças e aumentar a produtividade das culturas. Essas
afirmações estão relacionadas ao fato que os agricultores esperam resultados
imediatos em curto prazo.
No fórum de discussão os agricultores puderam partilhar suas experiências
contribuindo para o conhecimento de todos. Um dos agricultores afirmou que
não tinha conhecimento sobre a utilização da calagem e com isso, os frutos de
citros produzidos em sua propriedade eram pequenos e apresentavam manchas
na casca, posteriormente a realização da correção do solo a adição de matéria
orgânica, em pouco tempo houve uma melhora de 100% na produção dos frutos
tornando-os mais atrativos.
Após a palestra sobre métodos orgânicos x convencionais, percebeuse por parte dos agricultores interesse em realizar a transição para o sistema
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orgânico de produção, porém muitos ainda não aceitam uma mudança brusca.
Segundo esses agricultores a mudança deve ser gradativa até se adaptarem a esse
novo sistema de produção.
Por outro lado, também necessitam de maior incentivo financeiro e
técnico dos órgãos governamentais, para que possam mudar suas formas de
trabalhar no meio rural, pois quando questionados sobre o acesso a políticas
públicas a maioria afirma que não há nenhuma ou muito poucas são acessíveis
aos mesmos.
Um bom resultado do trabalho de sensibilização foi percebido quando
fizeram as apresentações dos grupos temáticos, pois todos perceberam em pouco
tempo as diferenças, as vantagens e desvantagens, os mitos e as verdades sobres
os sistemas de cultivos.
Posteriormente, a todos os debates e encontros foi possível detectar
que o melhor sistema de produção para o assentamento Antônio Conselheiro
é o agroecológico, porém a transição deve ser lenta até que os agricultores se
adaptam a essa nova forma de cultivo.

CONCLUSÃO
Diante do exposto concluiu-se que na visão dos agricultores do
Assentamento Antônio Conselheiro o melhor sistema de produção é o
agroecológico, por promover a sustentabilidade social, econômica e ambiental,
porém a transição agroecológica deve ser realizada de forma gradual até que
ocorra a adaptação dos agricultores ao novo sistema de cultivo.
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Será ainda necessário acompanhamento técnico nas propriedades rurais
para orientar os agricultores na transição agroecológica, visto que o período do
trabalho não foi suficiente para abordar todas as teorias e necessidades exigidas.
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RESUMO
O presente trabalho consisti em mensurar os custos da produção de
beneficiamento da tilápia do Nilo, através do método de custeio que
ajusta- se ao processo produtivo, buscando-se o preço de venda dos
produtos que são produzidos com as sobras do filé da tilápia. O objetivo
é expor a economia solidária no beneficiamento e comercialização da
Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). No qual está dentro do contexto
atual da economia solidária, em que a agregação de valor dos produtos
derivados dos resíduos de tilápia, suje como alternativa de renda para
os produtores aquícolas. Economia Solidária é um jeito diferente de
produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Sem
explorar e sem levar vantagem sobre ninguém, sem destruir o meio
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ambiente. Dentre as técnicas gerencias relevantes, para a análise, o
controle e o gerenciamento dos custos de produção, incluem-se os
sistemas de custeio, desenvolvidos com base nos dados e recursos da
contabilidade de custos. O preço de venda é um fator que influencia
o cliente em suas decisões de compra, pois, em mercados com um
grande número de concorrentes, as empresas precisam ter certeza
de que estão oferecendo a melhor oferta sem perder a lucratividade.
Para calcular o preço de venda e preciso saber quais são seus custos
de produção, ou seja, custo fixo e custo variável, mais a porcentagem
que se quer ganhar sobre o produto acabado. Uma vez conhecidos e
dominados os itens de custeio e as técnicas da produção, a presença/
ausência de economias de escala pode ser um indicador importante
na tomada de decisão relativa aos negócios. Espera-se que este estudo
venha a contribuir para diminuição da fragilidade que os aquícolas
sofrem sobre a prática da Economia Solidária e a comercialização dos
produtos derivados da carcaça da Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus).
PALAVRAS- CHAVE: Custo de produção. Desenvolvimento
sustentável. Socioeconômica.

INTRODUÇÃO
A economia solidária (ES) é uma alternativa socioeconômico presente
no mundo atual, e que a cada dia ganha destaque nas cooperativas e associações,
adotando diferentes nomenclaturas e posicionamentos para expressar suas
propostas e seus planos. A economia solidaria se apresenta como alternativa
para pessoas que por motivos não encontram trabalho, e encontram na ES uma
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alternativa de renda. Os termos mais usados são a socioeconômica, economia
social, empresas auto gestionários, redes de colaboração solidária, entre outras
nomenclaturas.
A economia solidária é uma alternativa para os agricultores de criação
de Tílápia do Nilo (Oreochromis niloticus), é a espécie que atualmente apresenta
maiores índices de produção na aquicultura nacional, em função de características
relativas à rusticidade, genética, reprodução e potencial mercadológico, sendo
o filé a preferência de consumo da carne de tilápia pelos brasileiros (VIDAL,
RODRIGUES e ZAPATA, 2011).
Entretanto, durante o processo de filetagem são gerados muitos resíduos,
como as cabeças e carcaças, que habitualmente são descartados provocando grave
problema ambiental. Por isso o aproveitamento desses resíduos na produção de
almôndega, hambúrguer e de outros produtos derivados dos resíduos da tilápia
é outra alternativa de fonte de renda, que interliga ao conceito de economia
solidária, pois percebe-se a necessidade de impedir que estes resíduos sejam
descartados de forma inadequada e passe a ser transformados em novos produtos.
A produção derivada dos resíduos deve ser controlada pela Contabilidade
de Custos que tem a finalidade de mostrar os caminhos a serem percorridos na
prática da gestão profissional de um negócio. A falta de informações derivadas à
contabilidade de custos poderá resultar no fracasso da comercialização (CUNHA,
2012).
A gestão de custos aborda os conceitos, de custos fixos e variáveis, e custos
diretos e indiretos, na prática de custeio direto/variável, nas análises entre custo
volume-lucro para multiprodutos, da avaliação dos ativos pelos custos correntes
de reposição, do valor de realização liquido e pelo fluxo de caixa descontado, da
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mensuração dos custos dos insumos pelos custos correntes de reposição à vista,
de custos-padrão e de custo de oportunidade sobre os investimentos realizados.
Contudo os resíduos sólidos do beneficiamento de peixe são destinados
principalmente à alimentação, em fertilizantes, produtos químicos, iscas e
artesanatos. Entretendo pôr os resíduos terem valor nutricional, ricos em
proteínas e em ácidos graxos da série ômega-3, estimula o desenvolvimento de
produtos para a alimentação humana.
Para os empreendimentos rurais o planejamento da produção e a eficiência
no gerenciamento dos custos representa muitas vezes carência, o controle de
produção para comunidades agrarias é além de precário, é dificultando por falta
de informações que dificulta a sua sobrevivência, assim como o levantamento
de todos os custos de produção, a redução dos custos elimina todas as formas
de desperdícios, para isso se exigi uma geração de dados e informações precisas
e atualizadas dos dados.
Os criadores de peixes que procuram mensurar os custos da produção de
seus itens de criação dispõem de um subsidio relevante no controle de processos
e no poder decisório. Portanto, o presente trabalho consisti em mensurar os
custos da produção de beneficiamento da tilápia do Nilo, através do método
de custeio que ajusta- se ao processo produtivo, buscando-se o preço de venda
dos produtos que são produzidos com as sobras do filé da tilápia.
Esses empreendimentos apresentam pouca capacidade de adaptação às
mudanças do ambiente econômico em decorrência da alta taxa de informalidade
presentes nesse meio e da pouca capacidade de assimilar informações técnicas
gerenciais e mercadológicas voltadas para a produção, aumentando-se a
necessidade de se buscar ferramentas mais eficazes que possam evidenciar tais
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características por meio da redução de custos ou propensão de compra de matérias
de auxílio. (VIEIRA, 1998).
Este trabalho tem como objetivo expor a economia solidária no
beneficiamento e comercialização da Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). No
qual está dentro do contexto atual da economia solidária, em que a agregação
de valor dos produtos derivados dos resíduos de tilápia, suje como alternativa
de renda para os produtores aquícolas. Abordando-se os empreendimentos
rurais, que de certa forma são geridos pelos próprios produtores do pescado,
enfrentam muitas das vezes dificuldades de gerir e comercializar seus produtos,
pois o mercado está a cada dia mais competitivo e globalizado.
DESENVOLVIMENTO
A economia solidária originou-se no século XIX, com o surgimento do
cooperativismo, como forma de oposição aos avanços avassaladores do capitalismo
industrial. Entretendo no Brasil, ela surgiu no final do século XX e expandiu
nas instituições e entidades que apoiavam iniciativas associativas comunitárias
e pela constituição e articulação de cooperativas populares, redes de produção e
comercialização, feiras de cooperativismo e economia solidária. Os “autores que
vêm contribuindo consideravelmente para o aprofundamento e desenvolvimento
da temática, como Paul Singer, Boaventura de Sousa Santos, Euclides Mance e
Marcos Arruda”. (BORINELLI, SANTOS e PITAGUARI, 2010).
Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar
e trocar o que é preciso para viver. Sem explorar e sem levar vantagem sobre
ninguém, sem destruir o meio ambiente. Porém, cooperando, fortalecendo os
cooperados, no qual não exista patrão nem empregado, cada um pensando no
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bem de todos em comum. Para isto deve-se ter um grau de instrução sobre a
gestão de custo para elaborarem com eficiência os preços de produção, com
estratégia de enfrentamento da exclusão social e da precarização do trabalho,
sustentada em formas coletivas, justas e solidárias de geração de trabalho e renda.
A gestão de custos abrange todo o conjunto de elementos que se interagem
e se integram, desde modo as operações necessárias ao custeio, são advindos de
técnicas de registro e acompanhamento, até a análise e gestão de informações,
ou seja, é uma ferramenta que busca oferecer as organizações informações quem
lhes permitam manter no mercado produtos de qualidade a custo acessível,
obtendo vantagem sobre os concorrentes.
A gestão ótima dos custos incorridos em um processo de transformação,
em especial a produção agroindustrial, em que visam a melhoria na produtividade,
qualidade e redução dos custos, através da eliminação de todas as formas de
desperdícios, é certificar as empresas diferenças competitivas e sustentáveis no
mercado.
A contabilidade de custos originou-se da contabilidade financeira e
numa versão mais moderna surgiu a contabilidade gerencial. De acordo com
(BATALHA, 2012) a contabilidade financeira se baseia somente no levantamento
dos estoques em termos físicos, para apurar os resultados do período. No entanto,
a contabilidade de custos focaliza o valor de fabricação ao invés da avaliação de
estoques possibilitando a comparação de demonstrações contábeis.
A contabilidade de custos é uma ferramenta que pode auxiliar o gestor nas
tomadas de decisões, nas formas de avaliação e acompanhamento do desempenho
das empresas, desde o planejamento, até a mensuração e avaliação dos resultados.
(HORNGREN; SUNDEM; STRATTON, 2004). Para Leone (2000) a
contabilidade de custos assemelha a um meio de processar informações, coleta
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dados internos e externos, monetários e não monetários, porém quantitativos,
organizado a produzir informações gerenciais de alta relevância.
Para Martins apud Batalha (2012, p.432) “o custo de qualquer objeto de
custeio deve ter como proposito o planejamento, o controle e/ou avaliação”. O
planejamento trata -se de um processo que visa decidir que ação deverá ser tomada
na execução das atividades, porém o controle visa garantir que a organização
conclua os planos e as políticas preestabelecidas. No caso da avaliação busca
medir o nível dos objetivos estabelecidos como forma de atingidos. (MARTINS,
2004, ap. BATALHA, 2012).
Dentre as técnicas gerencias relevantes, para a análise, o controle e o
gerenciamento dos custos de produção, incluem-se os sistemas de custeio,
desenvolvidos com base nos dados e recursos da contabilidade de custos. O
sistema de custos faz parte do sistema de gestão organizacional, sua importância
reside nas informações que são fornecidas e nas decisões que são tomadas pelos
gestores. Dessa forma, o autor adota a nomenclatura de princípio para determinar
o que será considerado, e método para mostrar como isto será obtido. Os
princípios de custeio dividem-se em custeio por absorção ideal (parcial), custeio
por absorção total ou integral e custeio variável. (BORNIA, 2002).
Conforme Bornia (2002), o custeio por absorção total, foi desenvolvido
para controlar a produção, e todos os custos fixos e variáveis devem ser repassados
aos produtos, até mesmo as perdas. Sua principal finalidade é obter os custos
totais, diretos e indiretos de cada objeto de custeio. (LEONE, 2000). O princípio
de custeio por absorção Ideal, considera que todos os custos fixos e variáveis são
alocados aos produtos, exceto aqueles relacionados ás perdas. Apenas uma parcela
considerada normal dos custos fixos correspondente ao nível de utilização real
da capacidade produtiva.
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O custeio variável fundamenta-se na classificação dos gastos relacionados
ao volume de produção, venda e prestação de serviços e os gastos que se mantêm
estáveis (CREPALDI, 1999). Sendo que os custos fixos não devem ser inseridos
no custo dos produtos ou serviços ofertados, considerando que apenas os custos
variáveis incidem na elaboração do produto (BACKES et al.,2007). Para Kraemer
(1995) os custos fixos estão mais relacionados com a capacidade de produzir
do que com o volume de produção, ou seja, os custos fixos são tratados como
despesas do período. Além das três filosofias básicas de custeio, temos outros
métodos de custeios relevantes a serem analisados, que são utilizados pelas
organizações para o controle e gestão dos custos.
Segundo Antunes (1998), os métodos de custeio são técnicas que tem
por objetivo repassar os diversos itens de custo da empresa aos produtos. Existem
diversos métodos de custeio, porém é necessário que cada empresa escolha o
mais apropriado para a sua realidade, como exemplo dos principais métodos de
custeio temos: O custeio Padrão, RKW ou custeio de centros, ABC ou custeio
baseado em atividades e UEP’s ou Unidades de Esforços de Produção.
Custeio por Absorção é o método derivada da aplicação dos princípios
de contabilidade, mencionados neste trabalho, geralmente aceitos. Segundo
Martins (2010), “consiste na apropriação de todos os custos de produção aos
bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos relativos ao esforço de
produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos”. Assim,
todos de fabricação sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura
ou operacionais, incorporam-se aos produtos.
Para Batalha (2012, p.463) “o princípio básico do custeio por absorção é
de fragmentar a empresa em inúmeras áreas funcionais, os chamados centros de
custos, apropriando os custos indiretos no custo do produto, proporcionalmente
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ao esforço de fabricação de cada produto”. Este método aloca os produtos os
custos diretos e indiretos, desta forma os produtos absorvem todos os custos
incorridos para a sustentação da empresa, através das Unidades de Distribuição
dos Custos – UDC.
A técnica de análise custo/volume/lucro (CVL) é um item relevante para
a gestão empresarial, relaciona a estrutura de custos ao volume de vendas e
lucratividade. Esta ferramenta engloba os conceitos de margem de contribuição,
ponto de equilíbrio, margem de segurança e alavancagem. De acordo com
Leone (2004) a análise CVL: É o modelo pelo qual os contadores de custos,
analisam as relações entre os preços de venda, os custos, os lucros, os volumes
das atividades, a capacidade atingida e os efeitos das modificações desses itens
no desempenho atual e prospectivo da entidade.
Por meio da utilização desta ferramenta de análise é possível relacionar os
custos e volumes de produção com a margem de lucro desejada. O instrumental
de análise CVL fornece ao gestor informações relevantes que contribuem para
o processo decisório quanto à administração de preços, diminuição de custos e
maximização dos lucros (STARK, 2007).
A margem de contribuição conceituada por Martins (2010, p.179) como
“diferença entre o preço de venda e o custo variável de cada produto” torna mais
visível a potencialidade de cada produto, mostrando a contribuição de cada um,
através da amortização dos custos fixos, e da formação do lucro propriamente
dito.
A análise da margem de contribuição permite importantes informações
para a tomada de decisão relacionada ao mix de produção, entre as quais se
destacam: que produtos devem ter a sua produção e venda incrementados, os
produtos que menos contribuem na margem de segurança e indica que descontos
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podem ser concedidos sobre o preço de venda, de forma que não venha a
prejudicar a margem de contribuição. (SILVA E LINS, 2010).
A análise do ponto de equilíbrio (breakeven analysis) também chamada
de análise de relações custo/volume/lucro. O ponto de equilíbrio (break-even
point) refere-se ao nível de venda em que não há lucro ou prejuízo, expresso
em faturamento ou volume/unidades de produção (PEREZ JR, et al., 2006).
Na medida em que as variações tanto da curva de custos como da curva
de faturamento não se comportam de maneira linear, os custos podem ter
seu custo unitário reduzido ou aumentado diante das oscilações no nível de
produção, a matéria-prima é um exemplo que pode ser reduzido com o aumento
de produção, mediante barganhas com os fornecedores fruto do devido ao
aumento da quantidade comprada.
O preço de venda é um fator que influencia o cliente em suas decisões
de compra, pois, em mercados com um grande número de concorrentes, as
empresas precisam ter certeza de que estão oferecendo a melhor oferta sem
perder a lucratividade. Para isso, o cálculo de preço de venda é importante
para qualquer empreendimento, ou seja, para se calcular o preço de venda os
aquícolas devem conhecer bem os custos da produção.
Para calcular o preço de venda e preciso saber quais são seus custos de
produção, ou seja, custo fixo e custo variável, mais a porcentagem que se quer
ganhar sobre o produto acabado.
Custos Variáveis: aqueles que variam proporcionalmente de acordo
com o nível de produção ou atividades. Seus valores dependem diretamente do
volume produzido ou volume de vendas efetivado num determinado período.
Exemplos de custos variáveis:
Matérias-Primas;
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Comissões de Vendas;
Insumos produtivos (Água, Energia).
Custos Fixos: São aqueles que não sofrem alteração de valor em caso
de aumento ou diminuição da produção.
Exemplos de custos fixos:
Limpeza e Conservação;
Aluguéis de Equipamentos e Instalações;
Salários da Administração;
Segurança e Vigilância.
PV = CP + % Markup PV
CP= CF + CV
L = PV - CP
PV= preço de venda
CP= custo de produção
CF= custo fixo
CV= custo variável
% Markup PV= porcentagem de que se quer ganhar sobre o produto.
L= lucro
Uma vez conhecidos e dominados os itens de custeio e as técnicas da
produção, a presença/ ausência de economias de escala pode ser um indicador
importante na tomada de decisão relativa aos negócios. (ANDRADE et al, 2005).
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CONCIDERAÇÕES FINAIS
Através do que foi apresentado, é possível perceber a forma prática do
preço de venda, fator que influencia o cliente em suas decisões de compra, pois,
em mercados com um grande número de concorrentes, as empresas precisam ter
certeza de que estão oferecendo a melhor oferta sem perder a lucratividade. E
não é diferente aos aquícolas que produz peixes, pois eles devem ter o controle
da produção sobre controle.
Espera-se que este estudo venha a contribuir para diminuição da
fragilidade que os aquícolas sofrem sobre a prática da Economia Solidária e a
comercialização dos produtos derivados da carcaça da Tilápia do Nilo (Oreochromis
niloticus). Sabendo dos meios mais eficaz para o cálculo do preço de venda.
Porém este estudo pode-se ser melhorado na aplicação em um novo estudo a
profundado em alguma comunidade.
Por isso, a base da economia solidaria está na forma apresentada pelo preço
de venda que influencia o cliente em suas decisões de compra, pois, em mercados
com um grande número de concorrentes, os pequenos produtores deve ter
certeza de que estão oferecendo a melhor oferta sem perder a lucratividade. Para
isso, o cálculo de preço de venda é importante para qualquer empreendimento,
ou seja, para se calcular o preço de venda os aquícolas devem conhecer bem os
custos da produção.
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ATUAÇÃO DA EMATER-PB NA CONSTRUÇÃO DO PLANO
BRASIL SEM MISÉRIA (BSM) – RURAL NO MUNICÍPIO DE
SERRARIA (PB)
Gustavo José Barbosa 66

RESUMO
Um dos desafios do Estado brasileiro é a superação da pobreza extrema
de milhares de seus cidadãos especialmente agricultores familiares
residentes na região Nordeste. O Território da Borborema constituído
de vinte e um municípios é o palco de ação Plano Brasil Sem Miséria
(BSM) trabalhado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
da Paraíba (EMATER-PB). No município de Serraria (PB) a Empresa
atende a cem famílias camponesas. Os beneficiários foram selecionados
apartir dos dados disponíveis no Cadastro Único (CADÚNICO) e
na Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) e também da busca
ativa realizada pelo extensionista com objetivo de inserir no BSM
camponeses até então excluídos das ações governamentais. As famílias
beneficiárias receberam um fomento e assistência técnica continuada
através de dezoito atividades. Além do fomento o camponês tem acesso
a políticas públicas que atuam de forma convergente para superação
da pobreza rural desde o acesso ao crédito rural até os benefícios
previdenciários. Enquanto trabalho em desenvolvimento, até o presente

66 Extensionista Rural I da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba (EMATERPB) no município de Serraria (PB). E-mail: gustavoufpb@outlook.com
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foram executadas sete ações: mobilização, diagnóstico da propriedade,
planejamento, atividade coletiva de políticas públicas, assistência técnica
individualizada, atividade coletiva de orientação técnica e atualização do
diagnóstico das Unidades Familiares de Produção (UFP). As famílias
beneficiárias do BSM ao longo deste período de acompanhamento do
BSM acessaram políticas públicas importantes na sua inserção social
e recebem assistência técnica regular para acompanhar as atividades
agropecuárias trabalhadas na gleba.
Palavras-chave: Extensão Rural. Extrema Pobreza. Assistência
Técnica.

INTRODUÇÃO
Milhares de brasileiros que residem em grandes centros urbanos, e em
especial no espaço rural do Nordeste, ainda estão mergulhados na miséria o que
arrasta o país para o grupo daquelas nações que distribuem a renda de má forma
(AFONSO et. al, 2011). Os 2,4 milhões de agricultores familiares camponeses
e pobres do Brasil ocupam cerca de 2% do território e em média trabalham em
unidades de produção de menos de 10 hectares (GODEIRO, 2015).
Osório et. al. (2011) aponta que a definição de pobreza extrema esteja
vinculada a renda por domicílio mensal per capita, que seria de R$ 70,00 (setenta
reais) já que nunca houve no país uma definição clara acerca do termo social.
Na região Nordeste dos habitantes contatou-se que 48% são pobres e na área
urbana este percentual é de 30% da população (NUNES e MARIANO, 2015).
A superação deste estágio de pobreza extrema deve ser enfrentada pelo
Estado com a articulação de diversas políticas públicas, unificando as ações de
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caráter social com as macroeconômicas para que desta forma haja um crescimento
sustentável desta parcela da população (SILVA, 2010). Nesse contexto através
do Decreto n. 7.492 de 2 de junho de 2011 o Governo Federal instituiu o Plano
Brasil Sem Miséria (BSM) cujo foco era a superação da extrema pobreza no
país em até três anos (BRASIL, 2015).
O Serviço de Extensão Rural poderá desenvolver ações que resultem
em melhorias de qualidade de vida dos camponeses possibilitando acesso a
serviços de saúde, educação, habitação, entre outras (BARROS, 1994). Para
Belik (2015) a atuação da extensão rural no Brasil é fundamental para fomentar
aumento de produtividade no campo, alavancar a comercialização e garantir
o acesso de todo um montante de agricultores a este Serviço, sem esquecer o
foco do capital humano.
A extensão rural deve atuar junto aos camponeses incluídos no contingente
da pobreza extrema reconhecendo suas características históricas de resistência e a
utilização dos recursos naturais disponíveis nos seus agroecossistemas (GUZMÁN
e MOLINA, 2013). Ainda devem-se buscar ações que enfatizem a construção
do desenvolvimento rural sustentável que focalize a sustentabilidade ecológica
e equidade social (CAPORAL e COSTABEBER, 2007).
Freire (2002, p. 92) enfatiza que “simultaneamente com a melhor
instrumentalização para o aumento da produção, que é um fenômeno social, a
capacitação técnica deve constituir-se, como um processo que é em objeto da
reflexão dos camponeses”.
O objetivo deste trabalho é discutir as ações do BSM desenvolvidas no
município de Serraria (PB) pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural da Paraíba (EMATER-PB) junto às famílias do campo inseridas neste
recorte social de pobreza extrema.
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DESENVOLVIMENTO
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba
(EMATER-PB) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) celebraram
em 2012 o contrato n. 039 para atender a 2.100 famílias de agricultores familiares
em dezesseis municípios no Território da Borborema do Estado da Paraíba.
No município de Serraria (PB) a EMATER-PB atua junto a 100 famílias
nas comunidades rurais: Alagoinha, Lagoa do Mato, Matinha, Olho D´Agua,
Pau Barriga, Pau D´Arco, São Geraldo, Saboeiro, Salamandra e Tapuio. Os
Projetos de Assentamentos Rurais Campo Verde II e Cajazeiras são atendidas
por outras instituições de assistência técnica, credenciadas junto ao Instituto
Nacional de Colonização de Reforma Agrária (INCRA).
Em seis décadas de atuação junto a população rural paraibana a EMATERPB atuou com estes objetivos:
Planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e
extensão rural, visando a difusão de conhecimentos de natureza
técnica, econômica e social, para aumento da produção e
produtividade agrícola e a melhoria das condições de vida no
meio rural do estado da Paraíba, de acordo com a política de
ação dos Governos Federal e Estadual (EMATER-PB, 2015).

Antecedendo o início das atividades do Plano foram apresentadas numa
reunião ampliada do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
(CMDRS) todas as etapas do trabalho aos parceiros envolvidos no processo. A
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ação da EMATER-PB junto ao público beneficiário do BSM está estruturada
em 18 atividades, individuais e coletivas, e já foram executadas sete etapas:
1 - Mobilização: O trabalho da EMATER-PB iniciou-se com o processo
de mobilização junto aos agricultores familiares cujos nomes estavam contidos
numa lista de referencia encaminhada pelo MDA cujos dados foram confrontados
com as informações de renda da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)
e Cadastro Único (CADÚNICO) do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate a Fome (MDS).
Ao visitar as Unidades Familiares de Produção (UFP) o extensionista
apresentou as normas do BSM e já construiu junto aos beneficiários o termo
de compromisso; do contingente de camponeses beneficiário no mínimo 25%
deveriam ser inscrito no processo de busca ativa, ou seja, inseridos no Plano
no momento da visita do técnico a comunidade e identificados na condição de
pobreza extrema.
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Figura 1: Visita de mobilização na comunidade Olho D´Agua (arquivo do autor).

2 – Diagnóstico da UFP: Logo em seguida o extensionista rural
retornou a UFP para trabalhar no diagnóstico da propriedade percorrendo a
gleba com os membros da família e aplicando um questionário previamente
elaborado pelo MDA com itens que contemplam as questões de cunho social
e agropecuário. Nesta etapa o técnico junto com os agricultores visualizou o
potencial da área de produção, as limitações e possíveis ações que aperfeiçoem a
produção e ainda distribuiu um kit de sementes de hortaliças para plantio com
foco no consumo da família.
Entre as metodologias participativas utilizadas a caminhada possibilitou
“estimular as pessoas a adotar uma postura investigativa, por meio da reflexão,
do diálogo, da criatividade, e a encontrar alternativas de ação para os problemas
e as potencialidades que vão sendo identificados” (RUAS et. al, 2006, p. 61).
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A agricultura familiar se caracteriza, entre outros fatores, pela participação
majoritária dos membros da UFP na condução da produção agropecuária, assim
foram sistematizadas 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).
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
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enquanto item essencial no agroecossistema foi descrito através da ocupação com
benfeitorias, pastagem cultivada, capineira, lavouras, fruticultura, entre outras.
3 – Planejamento: O passo seguinte foi o planejamento onde a família
reunida decidiu trabalhar com uma atividade produtiva onde seria aplicado
um fomento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Prevaleceu
no município de Serraria (PB) o investimento em bovinocultura de corte,
suinocultura e ovinocultura, e em menor proporção a produção de hortaliças.
Ainda nesta etapa foi realizado o levantamento de produção agropecuária com
foco na comercialização dos produtos que estarão disponíveis na UFP através
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Paraíba).
4 – Atividade Coletiva sobre Políticas Públicas: A EMATER-PB
promoveu no segundo semestre de 2014 cinco atividades coletivas organizadas
em núcleos que variavam de dezesseis a vinte e quatro participantes sobre as
políticas públicas na agricultura familiar entre elas: Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Programa Nacional de
Crédito Fundiário (PNCF), Programa Garantia Safra (PGS), Programa Nacional
da Alimentação Escolar (PNAE), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA),
Programa Nacional de Moradia Rural (PNMR), Aposentadoria Rural, Beneficio
de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família, entre outras.
5 – Visita de orientação técnica: Nesta atividade o técnico observou
junto com o camponês o manejo da produção agropecuária na sua UFP, mais
especificamente junto aos animais ou atividades agrícolas estruturadas apartir
do fomento. Naquele momento os agricultores estavam recebendo a primeira
parcela do fomento e a orientação técnica focou duas temáticas primordiais no
manejo pecuário: aquisição dos animais e instalações rurais.

432

A visita de acompanhamento e orientação técnica também possibilitou
ao técnico levantar as demandas presentes na comunidade e nas UFP´s acerca de
capacitações que serão ofertadas através de atividades tradicionalmente realizadas
pelo Serviço de ATER: cursos de capacitação, dia de campo, visita técnica,
intercâmbio técnico ou palestra técnica.
Constatou-se que uma parcela dos agricultores familiares não aplicou
o fomento conforme planejado, logo a segunda parcela foi protelada até que
a situação fosse normalizada dentro das normativas do BSM. Todavia, a
sensibilidade do extensionista rural foi acionada no momento em que certas
situações de extrema necessidade foram levantadas por algumas famílias no
tocante ao emprego do recurso financeiro.
6 – Atualização do diagnóstico: esta atividade consistiu na aplicação
de um questionário similar ao trabalhado no início do BSM, porém com menos
itens, cujo objetivo era observar a evolução da família que participa do Plano
desde o início do contrato. Pôde-se constatar que não houve grandes avanços
ainda no tocante ao aumento da produção agropecuária, em especial a vegetal,
pois as últimas safras foram vitimizadas pela falta de chuva, ainda assim os
camponeses foram beneficiados com políticas públicas como o Programa Garantia
Safra.
Nesta etapa foram detectados problemas que dificultam o desenvolvimento
das atividades agropecuárias como a falta de reservatórios de água para consumo
familiar, a exemplo de cisterna, e a violência rural que obriga os camponeses a
abandonarem suas propriedades.
7 – Atividade coletiva de assistência técnica: A segunda atividade
coletiva foi realizada em quatro núcleos (Matinha, Pau Barriga, Lagoa do Mato
e Saboeiro) com uma programação estruturada apartir das atividades pecuárias
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presentes nas UFP´s dos agricultores familiares que participam do BSM. Um
núcleo participou de um Dia-de-Campo sobre Avicultura Caipira, em São
Sebastião de Lagoa de Roça (PB).
Essas atividades passam por inúmeros gargalos, pois como LIMA et.
al (2010) analisa são muitos os fatores que dificultam a atividade pecuária do
agricultor familiar da região Nordeste, entre eles: propriedade com área pequena
e sem título de posse, baixa escolaridade, acesso limitado ao crédito rural e
assistência técnica.

Figura 2: Atividade coletiva na comunidade Lagoa do Mato (arquivo do autor).
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CONCLUSÃO
Os resultados preliminares do trabalho do BSM são:
1. As famílias beneficiárias com o Plano Brasil Sem Miséria foram
contempladas com políticas públicas que minimizam a pobreza rural e impulsiona
o modesto aumento da renda;
2. O Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural desenvolvido pela
EMATER-PB possibilitam um acompanhamento sistemático nas unidades
familiares de produção vislumbrando o desenvolvimento rural sustentável.
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RESUMO
A agricultura familiar é caracterizada pelo cultivo da terra por micro
produtores rurais, servindo, em certos casos, como complemento ao
trabalho assalariado. Tendo em vista a necessidade de investir nesse
setor, o governo criou o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar, que tem por finalidade fortalecer a agricultura
familiar, a partir de metodologias como a do Agroamigo. Assim, o
programa tem se firmado como a principal política pública do Governo
Federal para apoiar os pequenos agricultores, oferecendo a estes
financiamento de custeio e investimento com encargos e condições
adequadas à realidade da agricultura familiar, de forma ágil e sem
custos adicionais; permitindo assim o aumento de renda mediante
melhoria de produtividade, do uso racional da terra e da propriedade.
Esse estudo tem por objetivo constatar a importância do credito
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orientado concedido pelo programa Agroamigo do Pronaf B como
forma de empoderamento da agricultura familiar. Com oferta de crédito
direcionado foi possível diminuir os altos índices de inadimplência nos
últimos anos, além de oferecer um melhor direcionamento para o uso
do crédito. Mesmo que aclamado pelos órgãos públicos, o Agroamigo
ainda não conseguiu atingir todos os seus objetivos, principalmente no
direcionamento do crédito fornecido, que em sua maioria é empregado
apenas no setor agrícola. Isso evidencia que não adianta apenas investirse em capital, mas também em recursos educacionais e na correta
orientação dos agricultores. A necessidade da liderança eficaz de um
agente que seja parte da comunidade se faz presente em programas que
envolvem comunidades homogêneas, possibilitando o oferecimento
de assistência humanizada, profissional e cidadã.
Palavras-chave: Agricultura, Agricultura Familiar, Desenvolvimento
Rural.

INTRODUÇÃO
Na década de 40 cerca de dois terços da população brasileira vivia no
campo, sendo a taxa de urbanização de 31,23% (IBGE, 1940). Desde então, o
país vem passando por um forte processo de êxodo rural, chegando ao censo
demográfico de 2010 com 84,36% de sua população residindo no espaço urbano
(TELÓ et al, 2012).
Esse quadro acentuou-se com o advento da Revolução Verde nos anos
70, onde o cenário rural passou por um relevante processo de desenvolvimento
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através da mecanização, a adubação química e o cultivo com agrotóxicos,
resultando na redução drástica de empregos na área agrícola (TELÓ et al, 2012).
No final da década de 80, o movimento do sindicato rural passou a
exercer forte pressão sobre o governo, exigindo mais investimentos para o campo,
uma vez que praticamente não existia nenhum tipo de política pública com
abrangência nacional voltada ao atendimento das necessidades desse segmento
social da agricultura, o qual era, inclusive, caracterizado de modo meramente
instrumental e bastante impreciso no âmbito da burocracia estatal (SCHNEIDER
et al 2004).
A partir de então, nos últimos anos, muito se debate sobre o papel e a
importância do setor agropecuário familiar para o desenvolvimento do país,
principalmente pela abordagem de questões relacionadas ao desenvolvimento
sustentável, absorção de emprego e geração de renda, segurança alimentar,
desenvolvimento local e produção alimentar voltada não somente para o
autoconsumo, mas também para o abastecimento doméstico (OLIVEIRA, et
al. 2012).
Com base nisto, em 2006, foi-se criada a Lei nº 11.326, onde o agricultor
familiar e empreendedor familiar são tidos como aqueles que praticam atividades
no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: não
detenha, a qualquer título, área maior do que quatro módulos fiscais; utilize
predominantemente mão de obra da própria família e tenha renda familiar
predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio
estabelecimento ou empreendimento.
Assim, a agricultura familiar pode ser caracterizada pelo cultivo da terra
por pequenos produtores rurais, servindo, em certos casos, como complemento
ao trabalho assalariado. Foi com o objetivo de fortalecer esse tipo de agricultura
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de subsistência – mediante apoio técnico e financeiro além de promover o
desenvolvimento rural sustentável – que o Governo Federal criou, em 1996,
o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
evidenciando o reconhecimento e a legitimação do Estado, em relação às
especificidades de uma nova categoria social: os agricultores familiares. (BRASIL,
MDS) (SCHNEIDER et al, 2004).
Pode-se afirmar que o Pronaf foi formulado como resposta do Estado às
pressões do movimento sindical rural. O programa nasceu com a finalidade de
prover crédito agrícola e apoio institucional aos pequenos produtores rurais que
até então vinham sendo negligenciados; e tendo por objetivo estimular a geração
de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento
de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos
em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. O crédito pode
ser cedido de modo individual ou coletivo, visando o fortalecimento de grupos
e comunidades (BCB, 2015) (SCHNEIDER et al 2004).
Com essa metodologia, o Pronaf tem se firmado como a principal
política pública do Governo Federal para apoiar os agricultores familiares,
oferecendo a estes, financiamento de custeio e investimento com encargos e
condições adequadas à realidade da agricultura familiar, de forma ágil e sem
custos adicionais; permitindo assim o aumento de renda mediante melhoria de
produtividade, do uso racional da terra e da propriedade (SCHNEIDER et al,
2004) (SILVA FILHO).
Os agricultores beneficiados pelo Microcrédito Rural do Pronaf
são pessoas que pertencem a um núcleo familiar de produção rural e que se
enquadrem em uma dessas seguintes categorias:
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a) Grupo “A”: Formado por Agricultores familiares assentados pelo
Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou beneficiários do Programa
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).
b) Grupo “B”: Beneficiários que possuam renda bruta familiar nos
últimos 12 meses de produção normal, que antecedem a solicitação da DAP, não
superior a R$20.000,00 e que não contratem trabalho assalariado permanente.
c) Grupo “A/C”: Agricultores familiares assentados pelo PNRA ou
beneficiários do PNCF que tenham contratado a primeira operação no Grupo
“A” ou que não tenham contratado financiamento de custeio, exceto no próprio
Grupo “A/C”.
Para a obtenção do crédito, o agricultor deve comprovar seu
enquadramento em um dos grupos supracitados mediante a Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP), que pode ser emitida por agentes credenciados pelo
MDA (BCB; 2015).
Para o grupo dito como B, o programa oferece crédito para investimentos
destinados à implantação, ampliação e modernização da infraestrutura de
produção e serviços agropecuários e não agropecuários no estabelecimento rural
ou em áreas comunitárias rurais próximas e à cobertura de qualquer demanda
que possa gerar renda para a família atendida (BANCO DO BRASI; 2015).
Além disso, como metodologia para esse grupo, definiu-se que os
financiamentos seriam aqueles com as menores taxas de juros, apesar do maior
risco de inadimplência. O limite de financiamento é de R$4.000 por operação,
observando que o somatório dos financiamentos concedidos à família desse grupo
com direito a bônus de adimplência não exceda R$12.000. Os encargos giram
em 0,5% ao ano e o prazo para o pagamento é de até 2 anos (BNDES, 2015).
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Ainda assim, mesmo com uma metodologia que permite juros mais baixos
para esse grupo específico, um dos maiores problemas enfrentados pelo Pronaf
B nos primeiros anos de sua existência, foi a elevada taxa de inadimplência,
que no ano de 2008 chegou a ser superior a 60% em 479 municípios (MAIA
et al; 2012).
Dois fatores podem ser citados para explicar tal fenômeno: as características
dos agricultores familiares incluídos no Grupo B do Pronaf e questões relativas
à forma de emprego do crédito. A utilização indevida dos recursos é, portanto,
uma das principais causas da inadimplência, evidenciando a relevância de fornecer
apoio técnico a esse grupo (MAIA et al; 2012).
Visando solucionar essa problematização, criou-se o Programa
de Microfinança Rural do Banco do Nordeste, intitulado agroamigo,
operacionalizado em parceria com o Instituto Nordeste Cidadania (INEC) e
o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). O Programa se enquadra no
perfil do Pronaf B, propondo melhorar o perfil social e econômico do agricultor
familiar do Nordeste e norte de Minas Gerais (INEC, 2015). Em dez anos de
atuação, tornou-se o maior programa de microfinança rural da América do Sul
(BANCO DO NORDESTE, 2015).
O Agroamigo enquadra-se nas diretrizes do Pronaf B, objetivando
melhorar o perfil social e econômico do agricultor familiar da região Nordeste
e norte de Minas Gerais, atendendo, de forma pioneira no Brasil, a milhares de
agricultores familiares (BANCO DO NORDESTE, 2015).
Uma das principais características do Agroamigo é a oferta de apoio
técnico através da atuação do Assessor de Microcrédito Rural e sua capacidade
de avaliação do cliente, considerando as intenções e potencialidades, além de
incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas agropecuárias e não
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agropecuárias. Foi graças a essa metodologia que observou-se uma alteração
substancialmente do nível de inadimplência do Pronaf B (INEC, 2015).
O Assessor de Microcrédito Rural deve oferecer apoio técnico e sua
principal função é orientar os agricultores na obtenção deste financiamento. O
Assessor é preferencialmente oriundo da região onde vai atuar, possibilitando
assim um maior conhecimento sobre as necessidades e especificidades do campo
(BANCO DO NORDESTE, 2009).
Além de oferecer atividades de orientação e acompanhamento de
crédito, o as funções do Assessor englobam a coleta de dados socioeconômicos
e documentação exigida na concessão do crédito. Isto faz deste profissional um
importante agente em sua comunidade, favorecendo o desenvolvimento da
região e atuando ao lado dos agricultores (BANCO DO NORDESTE, 2009).
Também é atributo do Assessor realiza um verdadeiro retrato
socioeconômico do cliente, considerando suas intenções e potencialidades de
modo a possibilitar uma identificação das reais necessidades financeiras para o
desenvolvimento das atividades propostas, visando estabelecer valores e prazos
adequados à sua realidade (BANCO DO NORDESTE, 2009).
Para ser contemplado pelo programa Agroamigo, os agricultores
necessitam participar de palestras ofertadas pelos Assessores de Microcrédito
Rural, onde são informados quanto aos requisitos necessários para serem
contemplados com o crédito, tais como: ser maior de idade; estar quite com a
Justiça Eleitoral; não apresentar restrições cadastrais; apresentar os documentos
necessários tais como Cópia do Documento de Identidade, do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) e Declaração de Aptidão ao Pronaf (BANCO DO
NORDESTE; 2015).
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O investimento ofertado aos agricultores rurais seria de pouca valia se
próximo a eles estivesse alguém despreparado ou desmotivado para exercer uma
função que é mais importante do que o próprio crédito em si (PROGRAMA
DE MICROCRÉDITO RURAL/BNB/INSTITUTO NORDESTE
CIDADANIA).
Graças a isso, o trabalho realizado pelo Agroamigo vem sendo altamente
reconhecido não apenas em âmbito regional, como também internacionalmente,
recebendo o prêmio da ALIDE em 2009, e o prêmio ENAP de práticas inovadoras
na gestão pública federal, em 2010 (INEC, 2015).
A partir do que se foi pré-exposto, este trabalho tem o objetivo de constatar
a importância do crédito orientado concedido pelo programa Agroamigo do
Pronaf B como forma de empoderamento da agricultura familiar.
DESENVOLVIMENTO
Nas duas últimas décadas, observa-se uma crescente valorização e
reconhecimento da agricultura familiar como importante personagem político
no quadro social e econômico de nosso país. A criação do Pronaf, em 1995, foi
vista amplamente como um reconhecimento deste segmento social, onde uma
política de auxílio aos agricultores em “transição” foi implantada, considerandose os diferentes graus de inserção nos mercados e as diferentes regiões do País
(PICOLOTTO, 2014).
No inicio, o Pronaf contava apenas com ações relacionadas ao crédito
de custeio, e apenas em 1997 (quando o programa passou a operar de forma
integrada em todo território nacional) ocorreu sua ampliação para as linhas
de investimentos, infraestrutura, serviços municipais, capacitação e pesquisa.
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Com o passar dos anos, o Pronaf sofreu algumas mudanças institucionais e
financeiras, que facilitaram o acesso desse programa ao público alvo (SOUZAESQUERDO, et al; 2014).
Assim, um dos principais objetivos do Pronaf é a redução da pobreza
que atinge os agricultores familiares no Brasil, através da promoção do
desenvolvimento sustentável com a oferta de crédito barato a pequenos produtores
(BNDES et al; 2015).
Certamente, o grupo B é o mais vulnerável do programa, o maior
responsável pelas altas taxas de inadimplência do programa em seus primeiros
anos. As razões para tal fenômeno são diversas, mas ressalta-se aqui a falta de
direcionamento desse crédito cedido (MAIA et al; 2012).
Visando essas altas taxas de inadimplência, houve uma relevante
necessidade de modificação da metodologia que estava sendo empregada. Foi
deste modo que surgiu o Agroamigo, um programa pioneiro no Brasil que se
enquadra nas diretrizes do Pronaf B, cuja premissa consiste no crédito orientado
e acompanhado pelo Assessor de Microcrédito Rural, uma figura central para
o sucesso dessa iniciativa, servindo como elo entre o agricultor e o banco
(CLAUDINO, et al; 2012).
Desde sua criação até o inicio do ano de 2015, o Agroamigo aplicou
mais de 6,6 bilhões de reais, correspondentes a cerca de 2,8 milhões de
operações contratadas e contando com mais de 980 mil clientes ativos. Tamanho
investimento se dá pelo sucesso do programa, alcançado graças a premissa de
crédito orientado (BANCO DO NORTESTE; 2015).
O grande diferencial na metodologia do Agroamigo está na presença do
Assessor de Microcrédito Rural, um profissional com formação de nível médio
e com qualificação na área de extensão rural, devendo apresentar habilidade
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para promover e facilitar a comunicação e o estabelecimento de elo com a
comunidade (CLAUDINO, 2012).
É relevante destacar o papel fundamental dos assessores de microcrédito,
porque é esse profissional quem estabelece uma relação pessoal com os credores,
iniciada por uma entrevista pessoal com cada um deles. Durante a entrevista, é
função do assessor de esclarecer ao agricultor que, ao contrair o financiamento,
ele assume dois compromissos: utilizar os recursos na atividade descrita na
proposta de crédito e obter retorno com essa atividade no prazo do financiamento
(MAIA et al; 2012).
Essa entrevista inicial é uma oportunidade para que o assessor explique
ao agricultor familiar que, ao pagar o financiamento em dia, ele não só evita
o pagamento de juros por atraso, como também se beneficia do bônus de
adimplência de 25%. Foi graças a essa metodologia do Agroamigo que em
junho de 2010, a taxa de inadimplência do Agroamigo era de 4,68%, muito
inferior à registrada na metodologia convencional (MAIA et al; 2012).
Ainda assim, mesmo com eficácia dos assessores em reduzir
significativamente a taxa de inadimplência dos agricultores, a oferta de crédito
direcionado ainda não atingiu todos os seus objetivos. Em um estudo realizado
por Holanda no Estado do Rio Grande do Norte em 2010, os recursos do crédito
fornecido pelo Pronaf B foram empregados, em sua maioria, nas atividades de
Bovinocultura de leite e de caprinovinocultura, principalmente aquisição de
vacas e ovelhas.
Isso evidencia a carência de investimento em outras áreas não agropecuárias
como o turismo rural, produção de artesanato, ou outras atividades que geram
ocupação da mão de obra familiar no meio rural. Provavelmente esse fenômeno
se dá pela interferência de atores locais (sindicato dos trabalhadores rurais,
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extensão e banco) que com o intuito de reduzir custos de transição limitam-se
a padronizar a proposta de crédito e consulta aos serviços de proteção ao crédito
(HOLANDA; 2010).
Evidencia-se deste modo, a eficácia da metodologia utilizada pelo
programa Agroamigo e a importância do serviço prestado pelo Assessor de
Microcrédito Rural, uma vez que ele deveria estabelecer uma relação pessoal
com os creditados a partir da entrevista pessoal que realiza primordialmente com
cada um deles, auxiliando-os e orientando-os na melhor forma de investir o
crédito cedido. É durante esta entrevista que o elo Banco-Agricultor começaria
a ser formado e onde as principais informações seriam passadas (MAIA, 2012).
Mesmo o programa sendo tão bem visto pelos órgãos públicos, um
caminho longo ainda deve ser percorrido, uma vez que apenas a concessão de
crédito não é o suficiente para uma modificação do cenário agrário brasileiro.
Ao que tudo indica, o problema da agricultura familiar é determinado por um
conjunto complexo de fatores não apenas econômicos, como também históricoestruturais (AQUINO et al; 2014).
CONCLUSÃO
A partir do que aqui foi exposto, conclui-se que o Pronaf é uma das
principais políticas do país na área social e na agricultura, porém, muito ainda
deve ser feito para que o programa atinja os seus objetivos principais, onde uma
reformulação na política do Microcrédito Rural poderia ser uma das soluções
no combate a inadimplência e inaplicação de crédito.
A agricultura familiar possui uma relevante capacidade de absorver a
mão de obra rural e ampliar a oferta de alimentos, o que evidencia a necessidade
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de investimentos nessa área para fortalecer populações carentes. Porém, não
adianta apenas investir-se em capital, mas também em recursos educacionais e
na correta orientação dos agricultores.
A metodologia do Agroamigo já conseguiu suprir algumas carências do
programa e reduziu consideravelmente a taxa de inadimplência, entretanto o
direcionamento do crédito fornecido ainda precisa ser melhor trabalhado, uma
vez que pouco se investe em outras áreas não agropecuárias.
A necessidade da liderança eficaz de um agente que seja parte da
comunidade se faz presente em programas que envolvem comunidades
homogêneas, possibilitando o oferecimento de assistência humanizada,
profissional e cidadã.
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RESUMO
A oiticica (Licania rigida Benth) é uma espécie oleaginosa xerófila
que ocorre nos Estados do Piauí até Pernambuco, principalmente no
Sertão do Nordeste, sendo considerada uma espécie endêmica e ciliar.
Com teor de óleo superior a 60%, a exportação do óleo de oiticica
para os Estados Unidos e parte da Europa, proporcionou renda ao
sertanejo até a década de 1990, quando foi totalmente substituído
pelo o óleo sintético. Embora matrizes tenham sido dizimadas dando
lugar a pastos e plantações de subsistência, ainda há grande número
de remanescentes desta espécie em pleno vigor para a produção de
óleo. Nesse sentido, objetivou-se com o presente trabalho, manejar
matrizes de oiticica aplicando-se três tipos de fertilização foliar e
uma radicular, avaliando o crescimento de frutos e amêndoas. O
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PB, com delineamento experimental inteiramente casualizado com 8
tratamentos (1.testemunha; 2.adubação com N e P; 3. biofertilizante
comum; 4.biofertilizante comum + adubação N e P; 5.biofertilizante
enriquecido; 6. biofertilizante enriquecido + adubação N e P; 7.
fertilizante foliar e 8. fertilizante foliar + adubação N e P) com três
repetições. Foram selecionadas 24 matrizes para a aplicação dos
tratamentos e avaliadas as variáveis: comprimento de fruto e amêndoa
e massa seca de fruto e de amêndoas. O biofertilizante enriquecido
aplicado via foliar juntamente com adubação radicular utilizando
nitrogênio e fósforo, aumentando o comprimento dos frutos. Aos
trinta dias após o florescimento, as amêndoas de oiticica ainda não estão
aptas à colheita, embora os frutos já apresentem tamanho normal, fato
que pode explicar a conformação e crescimento do fruto para receber
a amêndoa. O uso de biofertilizantes aplicados via foliar em oiticica,
pode necessitar de materiais que promovam maior aderência na folha,
devido apresentar cerosidade, com aspecto morfofisiológico que pode
inibir a absorção dos nutrientes via foliar.

Palavras Chave: Folhas. Licania rígida Benth. Oleaginosas.
INTRODUÇÃO
A oiticica (Licania rigida Benth) é uma espécie oleaginosa encontrada
nas matas ciliares da Caatinga do Sertão, Seridó, Agreste do Piauí e Litoral
do Ceará e Rio Grande do Norte. Entretanto, pode ser encontrada desde o
Piauí até Pernambuco (DUQUE, 2004). Constituindo cerca de 70% do fruto
e com conteúdo de óleo superior a 60%, a amêndoa pode surgir aos pares ou
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única, quando no início, vai se desenvolvendo até ocupar completamente o
espaço interior do fruto. Dela é extraído o óleo de alta secatividade e ácidos
graxos licânio (70 a 80%) e linolênico (10 a 12%), apresentando pequenas
quantidades de ácido oleico, palmítico e estereárico (BELTRÃO; OLIVEIRA,
2007; PINTO, 1963).
Nos ecossistemas brasileiro há grande diversificação em matéria-prima
para a produção de biocombustíveis com destaque para as espécies oleaginosas.
Na atualidade, o óleo de oiticica vem sendo investigado para esse fim, pois
esse óleo pode ser empregado como anticorrosivos, impedindo a formação de
crostas, na produção de borrachas, lonas de freios, tintas vernizes, no fabrico de
sabão, tintas automotivas e de impressoras, dentre outros (LIMA et al., 2012).
Para Palmeira (2006) e Melo et al. (2006), essa oleaginosa pode ser importante
para a sustentabilidade do biodiesel no semiárido nordestino, aliado ao fato da
época de colheita ser realizada entre os meses de dezembro a fevereiro, período
de total escassez de renda para a agricultura familiar.
Há muito o que se estudar com essa espécie, principalmente os fatores
que proporcionam irregularidades na produção, pois em plantas nativas, há anos
de alta e outros de baixa produção de frutos, fato que já foi reportado por Duque
(2004), onde o mesmo indica a necessidade de haver maior incentivo, dentre
outros fatores, na experimentação para superar os obstáculos apresentados por
essa espécie na irregularidade de produção. Objetivou-se com o presente estudo
avaliar a biomassa e biometria de frutos e amêndoas de matrizes de oiticica,
submetidas à adubação foliar e radicular com fertilizantes orgânicos e sintéticos.
METODOLOGIA
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O experimento foi realizado entre os meses de maio de 2011 a fevereiro
de 2012 no Sítio Pinhões no Município de Pombal-PB. As plantas receberam
adubação foliar com biofertilizantes comum e enriquecido na concentração de
5% com e sem aplicação de nitrogênio e fosforo no solo, macronutrientes em
deficiência no solo da área experimental.
As matrizes foram selecionadas baseando-se na uniformidade da copa e
tronco e no vigor aparente, as quais encontravam-se às margens do riacho Pinhões. A
adubação foliar foi realizada através de um pulverizador costal motorizado adaptado
para aplicações de até 10 metros de altura. Em cada planta foram pulverizados 25
litros da mistura em três épocas diferentes, sendo a primeira aplicação antes do
florescimento, a segunda quando as plantas encontravam em pleno florescimento e
a terceira quando da frutificação, épocas espaçadas em trinta dias aproximadamente.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado e contou com
oito tratamentos (1. testemunha; 2. adubação com N e P; 3. biofertilizante comum;
4. biofertilizante comum + adubação N e P; 5. biofertilizante enriquecido; 6.
biofertilizante enriquecido + adubação N e P; 7. fertilizante foliar e 8. fertilizante
foliar + adubação N e P) com três repetições.
As amostras de frutos foram coletadas aos 30, 60 e 90 dias após o pleno
florescimento, correspondendo aos meses de dezembro de 2011, janeiro e fevereiro
de 2012, respectivamente. Para tanto, foram coletados 4 amostras de 25 frutos de
cada tratamento e levados para o Laboratório de Química e Fertilidade do Solo
(CCA/UFPB) colocados em sacos de papel e postos em estufa de ventilação forçada
a 60 oC até atingir massa constante, e mensuradas a biometria e biomassa de frutos
e amêndoas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Na Tabela 1 são apresentados os resultados da biometria dos frutos em
comprimento, onde observou-se não ter havido interação significativa. Avaliando
as médias, verificou-se que a aplicação de biofertilizante enriquecido junto
com a adubação no solo, apresentou a maior média em relação à testemunha,
não havendo diferença significativa entre os demais tratamentos. A colheita da
oiticica ocorre de novembro até janeiro e fevereiro, segundo Duque (2004) é a
época em que os frutos completam seu amadurecimento.
Tabela 1. Adubação foliar e radicular no comprimento de frutos de oiticica
em diferentes épocas de colheita após o florescimento. Pombal-PB, 2012.
Tratamentos

Épocas de colheita após florescimento (dias)

Médias

30

60

90

TEST.

3,610

3,656

3,460

3,575 b

AS

3,616

3,793

3,840

3,750 ab

BC

3,686

3,690

3,606

3,661 ab

AS+BC

4,210

4,246

4,176

4,211 ab

BE

4,200

4,250

4,070

4,173 ab

AS+BE

4,410

4,383

4,200

4,331 a

FF

4,003

3,800

4,096

3,966 ab

AS+FF

4,133

4,133

3,660

3,975 ab

Médias

3,983 A

3,994 A

3,888 A

-

CV (%)

12,64

Médias seguidas de letras maiúsculas nas linhas e minúsculas nas
colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
TEST (testemunha), AS (adubação no solo), BC (biofertilizante comum), BE
(biofertilizante enriquecido) e FF (fertilizante foliar).
Com interação significativa, o comprimento de amêndoas aumentou com
as épocas de colheita após o florescimento, onde aos 90 dias foi superior aos valores
obtidos em 30 e 60 dias, exceção apenas aos tratamentos AS+BE; FF e AS+FF. Com
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relação aos tratamentos dentro de épocas, verificou-se que não houve diferença
estatística entre os valores médios dos tratamentos colhidos aos 30 dias após o
florescimento. Já aos 60 dias, os tratamentos BC; AS+BC e FF foram superiores
ao AS+FF. Para a colheita aos 90 dias, constatou-se que a aplicação do fertilizante
foliar (FF) só não diferiu significativamente dos tratamentos AS+BC e BE (Tab. 2).
Os biofertilizantes são aplicados em espécies cultivadas em sistemas de produção
de base ecológica como elemento de efeitos múltiplos, atuando como fertilizante,
estimulante da proteossíntese, repelente de insetos e controlador de doenças
(MEIRELLES et al., 1997; SANTOS, 1992). A possibilidade desse insumo ser
produzido nas pequenas propriedades, com materiais locais e econômicos, para
Gonçalves et al. (2009), o coloca em lugar de destaque dentre as ferramentas
tecnológicas utilizadas no processo de ecologização de sistemas de produção.
Tabela 2. Adubação foliar e radicular no comprimento de amêndoas de
oiticica em diferentes épocas de colheita após o florescimento. Pombal-PB, 2012.
Tratamentos

Épocas de colheita após florescimento (dias)

Médias

30

60

90

TEST.

0,660 aB

2,546 abA

2,520 cA

1,908

AS

0,690 aB

2,760 abA

2,966 bcA

2,138

BC

0,633 aB

2,810 aA

2,850 bcA

2,097

AS+BC

0,573 aB

2,877 aA

3,060 abA

2,170

BE

0,516 aB

2,703 abA

3,046 abA

2,088

AS+BE

0,450 aC

2,496 abB

2,940 bcA

1,962

FF

0,380 aC

2,816 aB

3,506 aA

2,234

AS+FF

0,530 aC

2,250 bB

2,730 bcA

1,836

Médias

0,554

2,657

2,952

-

CV (%)

9,84

Médias seguidas de letras maiúsculas nas linhas e minúsculas nas
colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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TEST (testemunha), AS (adubação no solo), BC (biofertilizante comum), BE
(biofertilizante enriquecido) e FF (fertilizante foliar).
A biomassa seca dos frutos de oiticica (Tab. 3) apresentou interação
significativa e os tratamentos dentro de épocas de colheita não apresentaram
diferenças significativas. Comparando os valores médios da época de colheita
dentro de cada tratamento, observou-se que os melhores resultados foram obtidos
aos 90 dias, embora não tenha diferido dos tratamentos BC; BE e AS+FF.
Tabela 3. Adubação foliar e radicular na biomassa seca de frutos de oiticica
em diferentes épocas de colheita após o florescimento. Pombal-PB, 2012.
Tratamentos

Épocas de colheita após florescimento (dias)

Médias

30

60

90

TEST.

1,443 aB

1,733 aB

2,723 aA

1,966

AS

1,236 aB

1,718 aB

2,620 aA

1,858

BC

1,260 aB

1,933 aAB

2,753 aA

1,982

AS+BC

1,623 aB

2,297 aB

3,320 aA

2,413

BE

1,606 aB

2,390 aAB

2,923 aA

2,306

AS+BE

2,003 aB

2,755 aB

3,610 aA

2,789

FF

1,646 aB

1,852 aB

2,870 aA

2,122

AS+FF

1,380 aB

1,786 aAB

2,590 aA

1,918

Médias

1,525

2,058

2,926

-

CV (%)

19,76

Médias seguidas de letras maiúsculas nas linhas e minúsculas nas
colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
TEST (testemunha), AS (adubação no solo), BC (biofertilizante comum), BE
(biofertilizante enriquecido) e FF (fertilizante foliar).
Já com a biomassa seca das amêndoas, não houve interação significativa e
os valores médios para época de colheita aumentaram aos 30, 60 e 90 dias após
o florescimento da oiticica (Tab. 4). Durante a avalição dos frutos e amêndoas
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ficou evidenciado que os frutos (epicarpo e mesocarpo) após atingirem valores
máximos de crescimento, este é paralisado para dar início ao acúmulo de biomassa
das amêndoas, onde verificou-se também que é comum o surgimento de até
duas amêndoas por fruto sendo portanto, a oiticica, uma espécie que também
produz frutos dispérmicos.
Tabela 4. Adubação foliar e radicular na biomassa seca de amêndoas de
oiticica em diferentes épocas de colheita após o florescimento. Pombal-PB, 2012.
Tratamentos

Épocas de colheita após florescimento (dias)

Médias

30

60

90

TEST.

0,430

1,111

1,920

1,153 a

AS

0,306

1,338

1,730

1,124 a

BC

0,307

1,669

2,000

1,325 a

AS+BC

0,233

1,593

2,560

1,462 a

BE

0,163

1,567

2,066

1,265 a

AS+BE

0,116

1,914

2,623

1,551 a

FF

0,106

1,673

1,903

1,227 a

AS+FF

0,150

1,574

1,676

1,133 a

Médias

0,226 c

1,555 b

2,060 a

-

CV (%)

26,36

Médias seguidas de letras maiúsculas nas linhas e minúsculas nas
colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
TEST (testemunha), AS (adubação no solo), BC (biofertilizante comum), BE
(biofertilizante enriquecido) e FF (fertilizante foliar).
Embora os resultados obtidos na presente pesquisa tenham sido variados,
deve-se observar que no trabalho, foram utilizadas matrizes de até 50 anos,
provavelmente, e que suas folhas apresentam cerosidade e são altamente coreáceas,
fato que pode ter influenciado negativamente na absorção foliar dos nutrientes.
A oiticica retira do solo preferencialmente, potássio, nitrogênio, cálcio e fósforo.
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Desse modo, segundo Duque (2004) cada colheita de 5 toneladas de amêndoas
por hectare, exporta 62 kg de K2O; 53 kg de N; 30 kg de CaO e 10 kg de
P2O5. Embora o fósforo não seja o elemento absorvido em maior quantidade,
segundo o mesmo autor, é ele, entretanto, o que mais influencia na elaboração
dos óleos pelo processo fotossintético.
CONCLUSÕES
O biofertilizante enriquecido aplicado via foliar juntamente com adubação
radicular utilizando nitrogênio e fósforo, aumenta o tamanho de frutos de
oiticica;
Aos trinta dias após o florescimento, as amêndoas de oiticica ainda não
estão aptas à colheita, embora os frutos já apresentem tamanho normal, fato
que pode explicar a conformação e crescimento do fruto em primeiro lugar,
para receber a amêndoa;
O uso de biofertilizantes aplicados via foliar em matrizes de oiticica, pode
necessitar de materiais que promovam maior aderência na folha, devido esta
apresentar cerosidade e consistência coreácea, fato que pode inibir a absorção
dos nutrientes via foliar;
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RESUMO
As precipitações irregulares da região Nordeste do Brasil caracterizam
um dos principais problemas enfrentados no desenvolvimento
local, a agricultura familiar irrigada apresenta-se como uma opção
estratégica para mudar essa realidade, diante do exposto o presente
trabalho tem o objetivo de identificar o perfil socioeconômico de
agricultores familiares, residentes em áreas Irrigadas, para tanto, a
metodologia adotada consistiu na aplicação e análise de um questionário
semiestruturado de cunho investigativo, o universo de entrevistados
foi de 61 famílias, beneficiadas pelo projeto de Atendimento Integrado
de Agricultura Irrigada desenvolvido pelo Sebrae (Serviço Brasileiro
de Apoio as Micro e Pequenas Empresas ). Os resultados mostraram
que a principal forma de posse dos imóveis identificada foi lote de
reforma agrária, a pesquisa mostrou ainda que 36,6% dos agricultores
não são alfabetizados, estando a maioria dos não alfabetizados entre os
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de mais idade. A assistência técnica chega em 73,7% dos agricultores.
Maior parte dos agricultores possuírem uma renda media de até dois
salários mínimos, o que lhes assegura o acesso aos benefícios sociais
do Governo Federal disponíveis. A maior partes das famílias das áreas
irrigadas identificadas no estudo residem em lotes de reforma agrária.
Tendo como principal fonte de recursos hídricos os canais de irrigação.
Contudo concluiu-se que as famílias entrevistadas, possuem baixo
nível de escolaridade, tem acesso aos benefícios sociais disponíveis,
bem como a assistência técnica, são organizados em associações, o que
implica na necessidade de adoção de um novo sistema de produção
visando melhorias na qualidade de vida e do ambiente onde estão
inseridos.

Palavras Chave: Perímetros de irrigação. Sustentabilidade. Indicadores
I NTRODUÇÃO
Historicamente, as precipitações irregulares da região Nordeste do Brasil
apresentam-se como um dos principais problemas enfrentados pela região,
demonstrando a fragilidade da mesma, o que direciona para a necessidade
urgente de intervenções no sentido de, efetivamente, promover-se a melhoria
das condições de vida local (MOURA,2004).
De acordo com Brito (2002), o Nordeste brasileiro apresenta uma área
potencial para irrigação estimada em seis milhões de ha, o que indica o potencial
da região para a atividade. Segundo Chaves et al. (2005), a agricultura irrigada é
uma excelente opção para o crescimento da produção de alimentos em especial
nas áreas com precipitações irregulares.
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Desse modo, a agricultura irrigada apresenta-se como opção estratégica
importante no processo de desenvolvimento setorial e regional, sendo responsável
pelas grandes mudanças e grandes avanços no desenvolvimento dessa atividade
na região Nordeste (FRANÇA, 2001).
A abordagem de sistemas de irrigação com foco na agricultura familiar
tem ênfase principal no custo, entretanto, é necessário observar que existem
alternativas para irrigação, em nível de agricultura familiar (Embrapa, 2012).
O que aponta para a necessidade de se estudar a real influência da irrigação em
pequenas propriedades.

								

De acordo com Costa et al. (2007) nos últimos anos a agricultura familiar vem
sendo responsável pela maior parte da produção de alimentos básicos que chegam
aos lares brasileiros, contribuindo decisivamente com o abastecimento urbano,
por meio da diversificação de suas atividades e do beneficiamento dos alimentos
e matérias-primas.
A importância de estudos sobre indicadores de sustentabilidade de
agricultura irrigada está relacionada a forma como estes estudos podem ser
utilizados para avaliação dos efeitos dessa atividade sobre a qualidade de vida
das pessoas, além de servirem para apontar as necessidades para formulação e
avaliação de politicas de desenvolvimento rural em uma perspectiva sustentável
(CARVALHO, 2009).
Segundo Palácio (2004), estes estudos são mais uma ferramenta que
permite a obtenção de um conjunto de informações de determinada realidade,
tendo como característica principal sintetizar estás informações, retendo apenas
o significado essencial dos aspectos estudados.

				

Diante do exposto, o presente trabalho tem o objetivo de identificar o perfil
socioeconômico de agricultores familiares, residentes em áreas irrigadas.
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METODOL OGIA
ÁREA DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada em pequenas propriedades em áreas irrigadas
na Mesorregião Sertão da Paraíba, compreendendo os municípios de Sousa,
Aparecida e São João do Rio do Peixe, estes, situados na bacia do Rio Piranhas,
onde se localiza o Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa (citação). 		

O

perímetro está inserido em região de clima semiárido com chuvas concentradas
nos meses de janeiro a abril, ficando sem chuva todos os outros meses do ano,
pluviometria média anual de 800 mm, temperaturas que variam entre 25 °C a
38 °C e umidade relativa do ar em torno de 64%, seu solo apresenta-se com
relevo plano e suave ondulado com solos predominanetemente do tipo Neossolos
Flúvicos (EMBRAPA, 2006).
ABORDAGEM DA PESQUISA
O trabalho foi realizado com agricultores familiares, residentes em
áreas beneficiadas pelo projeto Atendimento Integrado Agricultura Irrigada
desenvolvido pela Agência Regional do Sebrae – Sousa Paraíba (ARSO), sendo
estes escolhidos para o estudo em função de possuírem área irrigada e estarem
integradas em um projeto de desenvolvimento.
A pesquisa aconteceu por meio da aplicação e análise de um questionário
semiestruturado de cunho investigativo sendo caracterizado com um estudo de
campo, de natureza descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa que,
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segundo (Silva, 2005), visa proporcionar maior familiaridade com o objeto de
estudo.
A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira constou de uma revisão
bibliográfica sobre a caracterização da área bem como do público estudado, sendo
levantadas informações na literatura disponível acerca do tema em questão, e
também em bancos de dados disponíveis, a segunda parte tratou da aplicação
do questionário e análise dos dados coletados.
O estudo foi realizado (in loco), sendo visitadas todas as comunidades da
zona rural dos municípios estudados, começando pelo município de Sousa-PB
e finalizando por São João do Rio do Peixe-PB, o período que compreendeu o
estudo foi de outubro a dezembro de 2014, onde foi selecionado o universo de
sessenta e uma família de agricultores de forma que todas as famílias beneficiadas
pelo projeto Atendimento Integrado Agricultura Irrigada (ARSO) fossem
entrevistadas, o que representa uma amostra de 100%.
Como instrumento de estudo foi adotado um questionário semiestruturado
extraído da base de dados do Sebrae – PB, agência de Sousa-PB, o qual é utilizado
para descrições socioeconômicas de áreas e avaliação de ações estratégicas da
empresa, toda via optou-se por extrair os pontos principais do questionário, e
analisar os aspectos que mais se relacionam com o objeto de estudo.
COLETA E ANÁLISE DE DADOS
A coleta de dados aconteceu por meio da aplicação do questionário
(entrevista), onde o pesquisador (estudante) arguia o (a) agricultor chefe de
família, e por conseguinte, a cada resposta anotava as informações prestadas
por este, o diálogo entre agricultor e pesquisador, se deu em uma linguagem
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acessível ao agricultor, que ficou livre para não se prender ás respostas podendo
em qualquer momento discursar sobre outros assuntos de seu interesse.
Dentre os vários métodos disponíveis para se chegar a uma amostra
representativa da população, escolheu-se como apropriada a amostragem de
todas as propriedades, em função do número de famílias ser inferior a 100, dessa
maneira cada membro da população teve a mesma chance de ser incluído na
amostra.
Para análise seguiu-se a metodologia utilizada por Costas (2012). Desse
modo, após a coleta, os dados foram tabulados e foram utilizados procedimentos
simples de análise descritiva, obtendo-se, para cada questionamento, resposta, que
foram convertidas e apresentadas em valores de médias e valores da frequência
percentual apresentados na forma de tabelas, a tabulação e interpretação dos
resultados foi realizada com os recursos do programa Microsoft Excel® 2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a avaliação dos dados contidos nos questionários, observouse que a maioria destes tinha entre 45 e 54 anos de idade e cursaram ou não apenas
as primeiras séries do ensino fundamental. É imprescindível citar que “Dentre os
diversos indicadores sociais, a educação tem desempenhado um papel fundamental
no desenvolvimento regional” (Pimentel, 2003).
Ao analisar as variáveis obteve-se os seguintes resultados: 68,8 % dos
entrevistados são homens e 31,1% são mulheres, no município de São João do
Rio do Peixe todos os entrevistado são do sexo masculino, em função de terem
sidos entrevistados os chefes de família e na comunidade estudada todos que se
disseram chefes de família eram do sexo masculino (Tabela 1).
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Em Aparecida 75,0% dos entrevistados são homens, entre os agricultores
não alfabetizados 63,0% são homens, porém entre os que possuem ensino
fundamental e médio 71% , também são homens, em relação a esses resultados
o Censo Agropecuário IBGE, (2006) revela um aspecto importante da agricultura
familiar que diz que pouco mais de 600 mil estabelecimentos familiares no pais
o que representa (13,7%) são dirigidos por mulheres.
Tabela 1. Município, grau de escolaridade e faixa etária em frequência absoluta
relativa do número de famílias de agricultores com propriedades em áreas irrigadas
Especificações
Homens
(%)
Mulheres
(%)
(n)
Munícipio
Sousa
6
33,3
12
66,7
18
São J. R. Peixe
15
100
0
0,0
15
Aparecida
21
75,0
7
25,0
28
Total
42
68,8
19
31,1
61
Escolaridade
Não alfabetizado
14
63,6
8
36,4
22
Ensino Fundamental
23
71,8
9
28,2
32
Ensino médio
5
71,4
2
28,6
7
Total
42
68,8
19
31,1
61
Faixa etária
24 a 34
8
61,5
5
38,5
13
35 a 44
11
64,7
6
35,3
17
45 a 54
15
75,0
5
25,0
20
55 a 64
5
83,3
1
16,7
6
65 a 74
2
66,6
1
33,4
3
75 a 84
1
50,0
1
50,0
2
Total
42
68,8
19
31,2
61
*n = número total de agricultores por município, escolaridade e faixa etária respectivamente; São J. R. Peixe
= São João do Rio do Peixe.
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A educação é um dos importantes aspectos a ser observado ante a situação
social e econômica de uma região, a preocupação em se estudar o tema educação,
é explicitada por exemplo, nos resultados do Censo Agropecuário do IBGE
(2006) este relata que as informações sobre educação na agricultura familiar
revelam avanços, mas também desafios pois: entre os 11 milhões de pessoas
da agricultura familiar e com laços de parentesco com produtores, quase sete
milhões, ou seja, a maioria sabia ler e escrever o que representa (63,0%). Mas por
outro lado, existiam pouco mais de quatro milhões de pessoas que declararam
não saber ler e escrever.
Entre os municípios estudados, Sousa possui a mais alta taxa de
analfabetismo, com 58,8% dos entrevistados não alfabetizados, em contrapartida
o município de Aparecida possui 73,9% de agricultores com nível fundamental,
e São João do Rio do Peixe apresenta o maior número de agricultores com
ensino médio, (Tabela 2).
Os dados obtidos constatam que a faixa etária com maior número de
entrevistados analfabetos é de 65 a 74 anos (100%), por outro lado, temos
que 100% dos agricultores na faixa etária de 75 a 84 anos possuem ensino
fundamental. Entre os mais jovens, 23,0% são analfabetos e outros 23,0%
possuem ensino médio, maior grau de escolaridade entre os entrevistados. Diante
deste resultado, pode-se observar que no estudo a faixa etária não influenciou
diretamente nos índices de escolaridade (Tabela 3).
O município com maior número de indivíduos jovens é Sousa, com
46,1%, Aparecida obteve o maior número de indivíduos nas faixas etárias
de maior idade, onde 83,3% estão entre 55 a 64 anos, bem como 50,0% dos
agricultores que possuem mais de 75 anos (Tabela 3).
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Tabela 2. Grau de escolaridade e frequência absoluta relativa do número
de entrevistados distribuídos nos municípios estudados
Especificações

Não
alfabetizado

%

Ensino
Fundamental

%

Ensino
médio

%

(n)

Sousa

10

58,8

7

41,2

0

00,0

17

São J. R. Peixe

9

42,9

8

38,1

4

19,0

21

Aparecida

3

13,1

17

73,9

3

13,0

23

Total

22

36,0

32

52,6

7

11,4

61

Munícipio

* n = número total de agricultores por município; São J. R. Peixe = São João do Rio do Peixe.

Tabela 3. Faixa etária e grau de escolaridade em frequência absoluta
relativa do número de família de agricultores entrevistados
Especificações

Não
alfabetizado

(%)

Ensino
Fundamental

(%)

Ensino
médio

(%)

(n)

24 a 34

03

23,1

07

53,8

03

23,1

13

35 a 44

07

41,1

08

47,2

02

11,7

17

45 a 54

06

30,0

12

60,0

02

10,0

20

55 a 64

03

50,0

03

50,0

00

00,0

06

65 a 74

03

100

00

00,0

00

00,0

03

75 a 84

00

00,0

02

100

00

00,0

02

Total

22

36,0

32

52,6

07

11,4

61

Faixa etária

* n = Número total de agricultores dentro de cada faixa etária.

Em relação aos benefícios sociais do Governo Federal como bolsa família,
seguro safra, aposentadoria, entre outros, recebidos pelos agricultores, constatouse que para o universo de 61 agricultores o número de benefícios recebido foi de
90,2%, sendo que 10% dos agricultores de Aparecida e 20% dos agricultores
de são João do Rio do Peixe, não recebem benefício algum. Aparecida detém
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o maior número de beneficiários enquanto100% dos entrevistados de Sousa
recebem um ou mais benefícios (Tabela 4).
Neste sentido Zimmermann (2006), em seu estudo sobre os programas
sociais na ótica do direito, destaca a importância e influencias dos programas
sociais do governo federal. Este toma como exemplo o programa de transferência
de renda Bolsa Família e comenta: ” O Bolsa Família tornou-se um dos principais
programas de combate à fome no Brasil, pois para muitas famílias pobres, os
benefícios desse Programa são a única possibilidade de obtenção de uma renda”.
A concepção sobre o programa mencionado pelo autor citado, pode ser entendida
para os demais programas dada sua paridade, em especial o seguro safra.
Tabela 4. Número de benefícios recebidos por família de agricultores
de áreas irrigadas em frequência absoluta relativa do número de agricultores
entrevistados
Especificação

Total
B

Beneficiários

(%)

Não
beneficiários

(%)

(n)

Aparecida

39

25

89,3

03

10,7

28

Sousa

37

18

100

00

00,0

18

São J. R. Peixe

15

12

80,0

03

20,0

15

Total

91

55

90,2

06

09,8

61

* n = número total de agricultores pesquisados; Total B= Total de Benefícios; São J. R. Peixe = São João
do Rio do Peixe.

Em Aparecida foi registrado o número de 31 participações, distribuídos
em 78,5% associados e 28,5% sindicalizados, o município possui o maior número
de agricultores participando de associações, em São João do Rio do Peixe 60%
dos agricultores são sindicalizados, nem um dos agricultores entrevistados
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participam de cooperativa, na tabela 5. Pode-se observar o numero em percentual
da participação em associações e sindicatos, com valores em separados.
Para Turra (2002) “associação é um sistema de organização inserido na
sociedade e com ela interage e estabelece relações de trocas sociais, políticas,
legais, tecnológicas, econômicas, etc., influindo e sofrendo influências”. Desse
modo, Moraes (2004) também diz que as associações comunitárias rurais são
sociedades organizadas, legais criadas para integrar esforços e ações dos membros
pensando no bem comum de toda a comunidade.
Impulsionadas pelo acelerado processo de globalização dos mercados,
surge entre as organizações sociais uma competitividade disputando espaço
nos mercados em que se encontram, face a esse contexto, a união de forças, via
associativismo e cooperativismo, emerge como alternativa para a sustentabilidade
da unidade produtiva e do negócio (PIRES, 2003).
Tabela 5. Municípios em função da participação em organizações sociais,
em número e valores percentuais
Especificação

Associação %

Cooperativa %

Sindicato %

NTP

ÑP

(n)

Aparecida

78,5

0,0

28,5

31

5

28

Sousa

88,8

0,0

38,8

23

2

18

São J. R. Peixe

60,0

0,0

20,0

12

5

15
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Total

77,0

0,0

29,5

66

12

61

* n = número de agricultores; São J. R. Peixe = São João do Rio do Peixe; NTP = número total de
participações; ÑP = número referente a não participação.

A determinação da contribuição na renda e na estratégia de sobrevivência
da agricultura familiar constitui-se, ainda, em uma área pouco avaliada, sendo
que tal aspecto reforça a necessidade de desenvolvimento da pesquisa nessa área.
O estudo da renda familiar poderá se constituir numa importante alternativa
para aumentar a sustentabilidade nas propriedades agrícolas familiares (GALVÃO
et al. 2005).
Em relação a renda média obtida entre os agricultores nas atividades de
origem agropecuária bem como com origem em outras atividades, constatouse que 91,31% dos entrevistados possuem renda média de até 1 salário mínimo
com as atividades agropecuárias. Em Sousa esse resultado chega a 100% dos
agricultores, enquanto o município de Aparecida apresentou os melhores
resultados, com apenas 3,5% dos entrevistados com renda estimada entre dois
a três salários mínimos.
Quanto a origem da renda em outras atividades, 93,4% dos agricultores
entrevistados disseram receber até um salário mínimo, o que indica que esta
renda é superior à renda oriunda das atividades agrícolas. O município com
os melhores resultados inerentes a renda média mensal foi São João do Rio
do Peixe com 13,3% dos agricultores recebendo entre 1 e 2 salários mínimos
para atividade agropecuária e 6,6% com a mesma renda em outras atividades
(Tabela 6).
Tabela 6. Renda média mensal em salários mínimos de origem na
atividade agropecuária em frequência absoluta relativa do número de agricultores
entrevistados
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Especificação

Renda de origem agropecuária

Município

SM
0a1

(%)

SM
1a2

(%)

SM
2a3

(%)

(n)

Aparecida

25

89,4

2

7,1

1

3,5

28

Sousa

18

100

0

0,0

0

0,0

18

São J. R. Peixe

13

87,0

2

13,0

0

0,0

15

56

91,9

4

6,5

1

1,6

61

Total
Especificação

Renda origem de outras atividades

Município

0a1

(%)

1a2

(%)

2a3

(%)

(n)

Aparecida

27

96,4

0

0,0

1

3,6

28

Sousa

17

94,4

1

5,6

0

,00

18

São J. R. Peixe

13

88,6

1

6,6

1

6,6

15

Total

57

93,6

2

3,2

2

3,2

61

* n = número de agricultores entrevistados; São J. R. Peixe = São João do Rio do Peixe; SM=salário
mínimo.

Entre os entrevistados, 39,9% do total disseram já ter feito algum tipo
de financiamento para trabalho na propriedade (Tabela 7). O município de São
João do Rio do Peixe possui o maior número de agricultores que buscaram
algum tipo de financiamento. Do total, 60,6% dos entrevistados nunca fizeram
financiamentos e quanto ao endividamento bancário, os agricultores estudados
não possuem dívidas com bancos.
O que é refletido com o Censo IBGE 2006, que apresenta números onde
781 mil estabelecimentos familiares praticaram a captação de recursos, sendo o
custeio a principal finalidade (405 mil estabelecimentos), seguido da finalidade
de investimento (344 mil estabelecimentos), além da comercialização (8 mil
estabelecimentos) e manutenção do estabelecimento (74 mil estabelecimentos).
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Por outro lado, o Censo agropecuário 2006 registrou mais de 3,5 milhões
de estabelecimentos da agricultura familiar que não obtiveram financiamento,
especialmente porque ”não precisaram” ou por ”medo de contrair dívidas”.
Utilizando dados de uma pesquisa de campo realizada em oito estados
brasileiros, e comparam-se características econômicas e sociais dos produtores
agrícolas familiares que receberam e que não receberam crédito do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) Kageyama
(2003), constatou que o fato de utilizar os financiamentos, não assegura ao
agricultor uma maior renda, mas apresentou forte correlação com as variáveis
tecnológicas e com a produtividade agrícola.
Tabela 7. Busca por financiamento e o endividamento bancário em
frequência absoluta relativa do número de agricultores entrevistados
Descrição

Financiamento

Endividamento

Município

Sim

%

Não

%

Sim

%

Não

%

(n)

Aparecida

14

50,0

14

50,0

00

00,0

28

100

28

Sousa

02

11,2

16

88,8

00

00,0

18

100

18

São J. R. Peixe

08

53,4

07

46,6

00

00,0

15

100

15

Total

24

39,4

37

60,6

00

00,0

61

100

61

*n = de agricultores entrevistados; São J. R. Peixe = São João do Rio do Peixe.

De acordo com Lima (2004) a falta ou ausência de assistência técnica
adequada é um significativo entrave para o desenvolvimento da agricultura,
além de contribuir para a degradação ambiental, no meio rural estes problemas
ocorrem em função do excesso ou uso inadequado de técnicas agrícolas.
Nessa perspectiva, os resultados encontrados apontam para necessidade de
adoção de assistência técnica no município de São João do Rio do Peixe. Todos
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os agricultores do município de Sousa são beneficiados com assistência técnica.
Já o município de Aparecida apresenta os melhores resultados em relação ao
período de atendimento da assistência técnica recebida, sendo que 32,7% dos
agricultores relataram receber acompanhamento técnico em período superior
a 3 anos, 73 % dos agricultores estudados recebem assistência técnica.
Mesmo recebendo assistência técnica. Apenas 3,5% dos agricultores
estudados fazem uso de EPIs, ficando os demais expostos aos mais variados
riscos durante o trabalho no campo (Tabela 8).
Tabela 8. Assistência técnica recebida e período de atendimento em
anos e a utilização de EPIs em valores percentuais do número de agricultores
entrevistados
Assistência
técnica

Período de atendimento

Sim
(%)

Não
(%)

Até
1A
(%)

2a3
A
(%)

>3
A
(%)

Sim
(%)

Não
(%)

Aparecida

96,5

3,5

0,0

28,5

67,8

3,5

96,4

28

Sousa

100

0,0

0,0

94,4

5,6

0,0

100

18

São JR. Peixe

0,0

100

0,0

0,0

0,0

0,0

100

15

Total

73,7

26,3

0,0

40,9

32,8

1,6

98,4

61

Descrição

Uso de EPI

(n)

*n = de agricultores entrevistados; São J. R. Peixe = São João do Rio do Peixe; Até 1 A = Até um ano de
assistência recebido; 2 a 3 A= Até três anos de assistência recebidos; > 3 A= Período maior que três anos
de assistência recebido.

Os estabelecimentos estudados no município de Sousa se localizam
100% em lotes de reforma agrária. Em Aparecida a situação se equipara com 96,4
% dos agricultores também residindo em lotes de reforma agrária, enquanto que
no município de São João do Rio do Peixe todas as propriedades se enquadram
como pequenas propriedades.
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O assentamento de Reforma Agrária Nova Vida 1, situado entre os
municípios de Souza e Aparecida, representa maior numero de produtores no
estudo, o assentamento possui aproximadamente mil hectares. O Contrato de
Concessão do Direito Real de Uso da área foi assinado em 18 de dezembro de
2009 pelo então superintendente do Incra/PB, Antônio Ribeiro (Frei Anastácio),
e o então Governador do Estado da Paraíba, José Maranhão (INCRA, 2011).
Em relação a área em hectare das propriedades estudadas, percebeu-se
que Aparecida, possui o maior número de propriedade com dimensões acima
de cinco hectares 96,4%, todavia no município de Sousa 100 possuem terras
com cinco ou mais hectares. Por outro lado, São João do Rio do Peixe aparece
com o maior número de propriedades com até um hectare 33,35 (Tabela 9).
Tabela 9. Forma de posse dos imóveis e área total em hectare dos mesmos
em valores percentuais respectivo ao total de 61 agricultores entrevistados
Descrição

Forma de posse do imóvel (%)
Arrendamento

Lote RA

Pequena Propriedade

n

Aparecida

0,0

96,4

3,6

28

Sousa

0,0

100

0,0

18

São J. R. Peixe

0,0

0,0

100

15

0,0

73,7

26,3

61

Total
Descrição

Área da propriedade em he (%)
Até 1he

2 a 3 he

3 a 5 he

Acima
de 5 he

n

Aparecida

3,5

0,0

0,0

96,4

28

Sousa

0,0

0,0

0,0

100

18

São J. R. Peixe

33,3

6,6

13,3

46,6

15

Total

9,8

1,6

3,2

85,2

*n = numero de agricultores entrevistados; Lote RA = Lote de reforma agrária.
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CONCLUSÃO
1. Os moradores das comunidades estudadas, em sua maioria possuem
apenas o ensino fundamental. Sendo 36% analfabeto entre os de mais idade.
2. A assistência técnica chega em 73,7% dos agricultores, que apesar da renda,
39% destes já realizaram alguma forma de financiamento, e nem um dos mesmos
possui dividas com agências bancárias.
2. A renda oriunda de atividades não agropecuária é superior a obtida
com as atividades agropecuárias.
3. A maior parte das famílias das áreas irrigadas identificadas no estudo
residem em lotes de reforma agrária. Tendo como principal fonte de recursos
hídricos os canais de irrigação.
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PRODUÇÃO AGROECOLOGICA INTEGRADA E
SUSTENTAVEL (PAIS) UMA FERRAMENTA PARA O
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RESUMO
A tecnologia social PAIS (Produção Agroecológica Integrada e
Sustentável) foi desenvolvida para potencializar a agricultura familiar
e compreende a produção hortifrutigranjeira, baseada nos princípios da
agroecologia. Utilizando técnicas da permacultura, agricultura natural e
biodinâmica, inspirada na atuação de pequenos produtores que optaram
por um modelo de agricultura alternativa com práticas de manejo que
visam a conservação e manutenção dos recursos naturais. Nessa ótica este
trabalho teve como objetivo evidenciar a contribuição socioeconômica
da tecnologia PAIS como ferramenta para o desenvolvimento da
agricultura familiar no distrito de Galante, município de Campina
Grande-PB. A metodologia utilizada consistiu no acompanhamento
das atividades do projeto desde a seleção das famílias, repasse da
tecnologia e o acompanhamento nos processos de organização social,
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produção e comercialização. Os resultados encontrados apontaram
para criação de uma associação com os produtores beneficiários do
projeto, criação de uma feira agroecológica na comunidade além da
abertura de canais de comercialização, e a caracterização da produção,
nesta foram identificadas: Coentro (Coriandrum sativum L.), Alface
(Lactuca sativa L.), Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), Pimentão
(Capsicum annuum L.) e Abobóra (Cucurbita moschata Duch.) Como
sendo as hortaliças mais produzidas, 100% dos agricultores produzem
e comercializam aves e ovos. Por fim evidenciou-se que o projeto teve
seu impacto socioeconômico baseado na organização social das famílias
e no incremento da economia local.
Palavras-chave: Agricultura familiar. Hortifrutigranjeiro. Tecnologia
social.

1. INTRODUÇÃO
O projeto PAIS-Produção Agroecológica Integrada e Sustentável,
compreende um conjunto de técnicas para o cultivo de hortaliças em um sistema
circular e concêntrico, que compreende a criação de animais integrada a produção
vegetal, nesse sistema são utilizados insumos da propriedade, o que culmina
com a preservação da qualidade dos solos e águas (FUNDAÇÃO BANCO DO
BRASIL, 2012).

				

Complementando esta afirmação o referido autor acrescenta: “a
Tecnologia Social (PAIS) foi desenvolvida com base na agroecologia, utilizando
técnicas da permacultura, agricultura natural e biodinâmica”. Esta inspirou-se
na atuação de pequenos produtores que optaram por um modelo de agricultura
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alternativa integrada e sustentável, baseado na reprodução de práticas simples de uso
comum em diversas comunidades (COSTA, 2009).

Dessa forma esta tecnologia é considerada por Alvarez (2014) como
um programa capaz de viabilizar a alimentação saudável para famílias de baixa
renda e gerar recursos financeiros para estas famílias por meio dos excedentes
de produção para a venda.
Além de propiciar segurança alimentar para as famílias que participam
da iniciativa, o PAIS desponta como possibilidade de trabalho que transforma
realidades e assegura qualidade de vida para milhares de brasileiros (FUNDAÇÃO
BANCO DO BRASIL, 2012).
Nesta premissa este trabalho tem como objetivo evidenciar a contribuição
socioeconômica da tecnologia PAIS como ferramenta para o desenvolvimento da
agricultura familiar no distrito de Galante, município de Campina Grande-PB.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA BENEFICIADA PELO PROJETO
Galante é um dos 6 distritos de Campina Grande, na Paraíba. O distrito
de Galante está situado no Planalto da Borborema, a uma distância de 17 km
de seu município sede, Campina Grande, limitando-se com as cidades de
Massaranduba ao norte, com Fagundes ao sul, a leste com Ingá e a oeste com a
cidade de Queimadas (FERREIRA, ALENCAR e GERMINIANO JÚNIOR,
2010).
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2.2 - REPASSE DA TECNOLOGIA
Uma das primeiras etapas desenvolvidas é a seleção das famílias
contempladas, estas devem estar de acordo com os seguintes critérios: as
propriedades caracterizadas devem ser pequenas, deve possuir um local com
solo adequado a instalação de unidades em termos de relevo e uma fonte de
agua natural perene.
Após selecionadas para serem beneficiárias do projeto, os representantes
das 23 famílias passaram por um curso denominado REPASSE, dividido em
duas etapas, teórica e prática.
A equipe técnica acompanhou os agricultores beneficiados por um
período em torno de dois anos, fazendo assistência técnica que vai da montagem
da unidade a integralização e consolidação dos mesmos no mercado.
2.2.1. ABORDAGEM TEÓRICA
Na parte teórica foi introduzido para os agricultores os princípios da
produção de alimentos através da agroecologia, permacultura e agricultura
orgânica. Assim como propõe Caaporal e Costabeber (2004), a agroecologia
é entendida como um enfoque científico destinado a apoiar a transição dos
atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura convencionais para
estilos de desenvolvimento rural e de agriculturas sustentáveis, promovendo a
transformação do modelo atual.
Nesta etapa, ainda é exposta o objetivo e importância do programa,
benefícios do consumo de alimentos sem agrotóxicos, importância de produção
integrada, como também noções de cooperativismo (Figura 1). O cooperativismo
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agrário tem assumido uma maior expressão nos estados onde a agricultura ainda
representa uma forte participação na economia” (CORADINI, 1982).

Figura 5. Repasse da tecnologia PAIS a agricultores da comunidade de Galante-PB. Fonte: Sebrae-PB,
2013.

Neste espaço ainda foi explorado os principais canais de comercialização
para escoamento da produção: feiras agroecológicas, venda direta, Programas
Institucionais, (Programa de Aquisição de Alimento e Programa Nacional de
Aquisição de Alimento).
2.2.2. ABORDAGEM PRÁTICA
Na parte prática, durante o curso uma unidade PAIS foi montada com a
finalidade dos participantes conhecer melhor sobre a montagem e manutenção
do sistema.
O material do quite PAIS compreende basicamente, uma caixa de água
com capacidade para 5.000L, todo o sistema de irrigação por gotejamento para
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área do projeto, mangueiras, bandejas, fiação elétrica, bomba sapo, carro de mão
entre outros materiais indispensáveis a produção, em contrapartida o agricultor
se compromete em manter a unidade produzindo (Figura 2).

Figura 2. Entrega do material para instalação do PAIS, no distrito de Galante. Fonte: Sebrae-PB, 2013.

Os agricultores aprenderam a montar a unidade desde o preparo do solo
ao plantio das mudas na sementeira, e entenderam também a importância de
cada etapa da montagem da unidade.
O sistema PAIS tem sua base produtiva definida como hortifrutigranjeiro,
pois integra produção de aves, ovos, frutas e hortaliças, baseado nos conceitos
da permacultura e no clico vital de energia, essa forma de produção recicla parte
dos insumos que seriam comumente desperdiçados.
O projeto compreende uma área de meio hectare, que se de divide em:
Um galinheiro central circular com raio de 2,5m, de 3 á 6 canteiros circulares
concêntricos, ruas para passeios entre os canteiros, uma área com dois piquetes de
10m x 20m para pastejo das aves e um quintal agroecológico, onde se encontram
mudas de espécies nativas e frutíferas.
Determinada a área da prática, foi feito a preparação do terreno para
implantação da unidade familiar, demarcação, para tanto se utilizou uma corda
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com as medidas adequadas demarcadas na mesma e calcário do tipo dolomítico,
para facilitar a visualização no momento de elevação dos canteiros. e construção
do galinheiro central (Figura 3).

Figura 3. Limpeza do terreno para implantação da unidade demonstrativa PAIS”. Fonte: Sebrae-PB, 2013.

Posteriormente foi realizada a adubação orgânica, nesta pratica foi
utilizado o material disponível na localidade, juntamente com o esterco removido
do galinheiro, e o esterco bovino (Figura 4).

Figura 4. Adubação orgânica dos leirões. Fonte: Sebrae-PB, 2013.
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Além destes materiais disponíveis, na abordagem prática do curso os
agricultores conheceram as técnicas de compostagem e foram orientados para
utilização de práticas como elaboração de biofertilizantes produzidos com capim
verde, esterco de gado, cinza e melaço de cana, uso de cobertura morta, rotação
de culturas e adubação verde.
Em outro momento deu-se a construção do galinheiro central, o
galinheiro central possui um raio de 2,5m e os piquetes são de 10 m x 20 m e
estes foram construídos com madeira e tela doadas no quite PAIS, a cobertura
foi feita com palha seca e as áreas de piquete das aves bem como o isolamento
do galinheiro central foi telado (Figura 5).

Figura 5. Cobertura do galinheiro central e tela na área de pastejo. Fonte: Sebrae-PB, 2013.

Durante o curso de capacitação, uma das principais medidas tomadas pelos
participantes foram as escolhas das espécies a serem cultivadas na propriedade.
Foi orientado que para a escolha das espécies a serem plantadas, aspectos como
condições edafoclimáticas da região fossem consideradas.
Para fazer a melhor escolha, os produtores foram orientados pelo
técnico responsável, verificar com comerciantes e outros agricultores da região
quais as espécies com mercado garantido ou que pudessem conquistar novos
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consumidores. Determinada as espécies, a produção das mudas hortícolas a
serem cultivadas foram produzidas sem sementeiras.
Enquanto isto o sistema de irrigação foi montado. A irrigação dos
canteiros foi feita por gotejamento, sistema que ajuda a economizar água e
energia, além de propiciar aumento de produtividade, poupa o produtor do
trabalho de irrigação manual das hortas, economizando assim mão de obra e
tempo de trabalho.
As fitas de irrigação são de 0,5 polegadas cada uma, com furos voltados
para cima distantes 20 centímetros um do outro (Figura 6). A caixa foi posta
em uma base com altura mínima de 2m, seguindo as recomendações do projeto
o que possibilita a potência do sistema da irrigação. Assim, a água vai da caixa
para os canteiros por força da gravidade, promovendo a economia de energia.

Figura 6. Montagem do sistema de irrigação. Fonte: Sebrae-PB, 2013.

A próxima etapa foi então a implantação do quintal agroecológico, esta
se trata de uma área complementar, destinada à produção de frutas, grãos e
outras culturas, com o objetivo de complementar a alimentação da família e dos
animais e melhorar a renda do produtor (Figura 7). 		
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Figura 7. Plantio de mudas frutíferas e nativas. Fonte: Sebrae-PB, 2013.

Por fim procedeu-se a entrega das aves, durante a entrega foi conferido
em todas as unidades as condições físicas do galinheiro central, dos piquetes
e o posicionamento do comedouro e do bebedouro, sendo passadas também
instruções a cerca dos cuidados que os agricultores deveria ter com as aves desde
o manejo a comercialização.
ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
O processo de acompanhamento das unidades ou assistência técnica,
aconteceu com a visita do técnico a unidade, e em reuniões com minicursos,
seminários, viagens de intercambio, entre outras, nesse sentido, foram observados
e sanados alguns pontos como: condições físicas da unidade relacionadas a
conformidade com a tecnologia PAIS; surgimento de pragas ou doenças nas
hortaliças e no quintal agroecológico; utilização de adubação orgânica; controle
natural de pragas e doenças; confecção de caldas e biofertilizantes; escalonamento
da produção; capacitação técnica especifica aos produtores; integralização dos
produtores no mercado; capacitação em cooperativismo e associativismo; e
orientações acerca da produção e comercialização de hortaliças.
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2.2.4 ASSOCIATIVISMO E COMERCIALIZAÇÃO
Os produtores rurais que participam do projeto PAIS são orientados
a desenvolver também comportamento empreendedor para assegurar bons
negócios. Assim foram criados canais de comercialização por meio de contatos
com prefeituras, órgãos públicos estaduais e federais e comércio local.
Neste pressuposto foram realizadas reuniões com os agricultores com
o objetivo de formar uma associação, que contou com a presença de todos os
agricultores que participaram do projeto. Nas reuniões esteve representante
da Secretária de Agricultura do Município de Campina grande – PB (Figura
8). Ainda nesta reunião foi lançada a proposta de nome para associação foi
aprovada por assembleia como sendo, Associação dos Agricultores Familiares
Agroecológicos de Galante (AAFAG).

Figura 8. Agricultores reunidos para formação da AAFAG (Associação dos Agricultores Familiares
Agroecológicos de Galante). Fonte: Sebrae-PB, 2013.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o incremento da unidade PAIS, algumas propriedades aumentaram
em até 50% sua renda familiar, outras ainda produzem apenas para o consumo
próprio, o que promove a segurança alimentar da família (Figura 9).

Figura 9. Unidade em pleno estado de produção. Fonte: Sebrae-PB, 2013.

As atividades de formação e a assistência técnica do projeto proporcionaram
uma maior integralização dos agricultores que atualmente se organizam em
associação, com o intuito de se tornarem mais competitivos no mercado. E assim
como propõe Leitão, Gomes e Santana (2012) o associativismo se constitui em
alternativas necessárias que viabilizem as atividades econômicas, possibilitando
aos trabalhadores e pequenos proprietários um caminho efetivo para participar
do mercado em melhores condições de concorrência.
Os frutos e hortaliças produzidas bem como, os ovos, nas unidades
PAIS são comercializados por meio de venda direta onde não há presença
de atravessadores, alguns restaurantes e lanchonetes locais absorvem parte
da produção. Através do estudo que fez uma análise da experiência de uma
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agricultora na parceira da Unidade de Pesquisa Participativa Tecnologia Social
(PAIS), Ferreira et al., (2014) pode verificar que, com a venda direta na feira
de produtores, além da média mensal ter o seu valor dobrado, o pagamento é
semanal e certo, fatores que possibilitam maior independência da agricultora.
Em relação os programas federais Programa Aquisição de Alimentos
(PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), os agricultores
tem se programado para escoar a produção para os referidos programas.
Dentre os resultados obtidos se destacam algumas etapas importantes
para formação dos agricultores, estas foram de fundamental importância para
atingir o atual estagio de produção e comercialização das unidades, uma vez que
atuaram diretamente na forma de trabalho e comercialização atual das mesmas,
estas foram: viagens de intercâmbio com agricultores ao estado de Sergipe;
treinamento dos agricultores para produção de hortaliças; treinamento dos
agricultores em agroecologia; capacitação em avicultura alternativa; capacitação
em cooperativismo e associativismo; minicurso Despertar Rural; minicurso
Juntos Somos Fortes; participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;
participação no Encontro Estadual do PAIS.
3.1. FEIRA AGROECOLOGICA DOS PRODUTORES DO
PROJETO PAIS DO DISTRITO DE GALANTE
Outro resultado concretizado através da parceria dos agricultores com o
projeto PAIS foi a efetivação da Feira Agroecológica. No domingo 21 do mês
julho de 2013 foi inaugurada no distrito de Galante a feira agroecológica dos
produtores do projeto PAIS, a feira foi realizada ao lado da igreja da Paróquia
Nossa Senhora da Conceição no próprio distrito, e aconteceu em uma parceria
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entre a prefeitura municipal de Campina Grande, através da Secretaria da
Agricultura com a Associação dos Produtores de Avicultura Alternativa e
Produtos Agroecológicos de Galante, na coordenação do SEBRAE-CG. Na
feira foram comercializadas frutas, verduras, aves, ovos entre outros produtos
de origem hortifrutigranjeiro, o que representou um incremento na renda dos
agricultores (Figura 10).

Figura 10. Feira agroecológica no distrito de Galante, Campina Grande, PB. Fonte: Sebrae-PB, 2013.
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Na ocasião compareceram os agricultores (feirantes), a equipe do projeto
PAIS-Campina Grande, bem como algumas autoridades locais, e a comunidade
que veio conhecer a feira e adquirir alguns produtos. A feira é uma importante
ferramenta para potencializar a comercialização dos agricultores. De acordo com
Araújo, Benjamim e Jerônimo (2013) feiras agroecológicas locais da agricultura
familiar representam conceitualmente a essência da economia solidária.
A realização da feira agroecológica favorece ainda o intenso envolvimento
dos agricultores com a produção agroecológica e com os clientes, a partir do
momento que é gerada uma relação de confiança ao fornecer produtos de
qualidade e de procedência. Desta forma tem se destacado como uma das
alternativas de renda para os pequenos agricultores devido à crescente busca por
parte da população por alimentação mais saudável (TEIXEIRA et al., 2009).
3.2. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
Com relação a produção pode-se verificar que 100% dos envolvidos com
no projeto realizam a venda de aves e ovos. Ao que se refere ao cultivo foram
identificadas 15 espécies de hortaliças produzidas pelas famílias, seis meses após
o início do projeto (Tabela 1).
Das espécies produzidas pelos 23 agricultores as mais expressivas são:
Coentro (Coriandrum sativum L.), Alface (Lactuca sativa L.), Tomate (Lycopersicon
esculentum Mill.), Pimentão (Capsicum annuum L.) e Abobóra (Cucurbita moschata
Duch.).
Tabela 1. Caracterização de cultivo dos sistemas PAIS dos produtores
do distrito de Galante, Campina Grande, PB
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ESPÉCIES PRODUZIDAS
Nome Popular

Nomes Científicos

% de produção por
cultura

Coentro

Coriandrum sativum L.

52,17

Alface

Lactuca sativa L

52,17

Cenoura

Daucus carota L.

13,04

Milho

Zea mays L.

13,04

Feijão

Phaseolus vulgaris L.

13,04

Couve

Brassica oleracea L.

4,35

Beterraba

Beta vulgaris L.

13,04

Tomate

Lycopersicon esculentum Mill.

39,13

Pimentão

Capsicum annuum L.

34,78

Macaxeira

Manihot esculenta

13,04

Batata doce

Ipomoea batatas L.

8,70

Quiabo

Abelmoschus esculentus (L.)

21,74

Abobora

Cucurbita moschata Duch.

26,09

Cebolinha

Allium fistulosum L

13,04

Berinjela

Solanum melongena L.

4,35

Em estudo com a caracterização da produção do sistema PAIS no Espírito
Santo, Alvarez (2014), verificou que a produção de alho (78,8 %), a couve-flor
(75,8 %) e o espinafre (69,7 %) foram os itens que apresentaram maior número
e proporção após a implantação do PAIS, indicando que essas culturas tornaramse presentes no ambiente de cultivo dos beneficiários após a implantação do
sistema PAIS. Os dados das espécies obtidos por Alvarez (2014), diferem das
espécies cultivadas pelos produtores do Distrito de Galante, o mesmo ocorre
pelo fator cultural de cada região, e pela distinta demanda de mercado.
Desta forma com auxílio de projetos como o PAIS, agricultores familiares
têm realizado uma transição produtiva e se inserido em um mercado em
crescente expansão, ou seja, o mercado consumidor de produtos diferenciados
pela sua origem e cuidados com os recursos naturais e respeito à biodiversidade
(ARAÚJO, BENJAMIM e JERÔNIMO, 2013).

501

4. CONCLUSÃO
A tecnologia social PAIS mostrou-se como uma alternativa viável e
acessível capaz de melhorar as condições de vida dos agricultores familiares,
gerando renda e garantindo a segurança alimentar para as famílias de produtores
e consumidores.
A iniciativa do projeto na comunidade de Galante, incidiu de maneira
inovadora com a criação da associação de produtores, criação da feira agroecológica
na comunidade, além da introdução de novos produtos hortifrutigranjeiros.
Dessa maneira o projeto teve seu impacto socioeconômico baseado na
organização social das famílias e no incremento da economia local.
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RESUMO
O Estado da Paraíba é o maior produtor de tangerinas do Nordeste,
destacam-se os municípios de Matinhas, Lagoa Seca, Alagoa Nova e
Esperança na produção de laranjas, e especialmente de tangerina da
variedade Dany (Citrus reticulata blanco), cuja exploração é baseada
na agricultura familiar. Entretanto, essa citricultura enfrenta sérios
prejuízos com a disseminação do pulgão-preto (Toxoptera citricidus)
nos pomares. A utilização de produtos químicos além de cara tem
causado poluição ambiental, afetando também o metabolismo e os
mecanismos de defesa das plantas. Diante desse contexto, o emprego
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de pulverizações a base de biofertilizante líquido, feito com água e
esterco fresco bovino, tem sido adotado como método alternativo como
uma estratégia para minimizar os efeitos dessa praga. Objetivou-se
com esta pesquisa avaliar a aplicação do biofertilizante líquido sobre
a Bioecologia e o manejo ecológico do Pulgão Preto T. citricidus em
Tangerineiras (C. reticulata). O experimento foi conduzido no Setor
de Agricultura do CCHSA-UFPB, Campus III, em Bananeiras PB.
Foram utilizadas 30 mudas de tangerinas (C. reticulata) produzidas na
casa de vegetação do CCHSA/UFPB, infestadas por T. citricidus. O
bioensaio consistiu dos tratamentos: plantas pulverizadas com soluções
nas concentrações de 0%, 3%, 6%, 9% e 12% do biofertilizante
diluído em água. Foram quantificados os pulgões existentes antes
e três dias após a aplicação. Os dados obtidos foram submetidos ao
modelo matemático de HENDERSON & TILTON para estimar
a eficiência de controle (%). O biofertilizante liquido aplicado em
pulverização, em concentrações a partir de 3%, reduziu a infestação de
pulgões em tangerinas; Constatou-se uma evidencia de ação deletéria
do biofertilizante, reduzindo a população o de T. citricidus. Além das
vantagens do uso de biofertilizante na agricultura, por ser de baixo custo
e poder ser fabricados direto na fazenda pelo próprio produtor, este
biofertilizantes possui potencial de ferramenta alternativa no manejo
ecológico dessa praga.
PALAVRAS-CHAVE: Afídeo. Sustentabilidade. Trofobiose.

INTRODUÇÃO
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Setor altamente organizado e competitivo, a citricultura é uma das
mais destacada agroindústrias brasileira. Responsável por 60% da produção
mundial de suco de laranja, o Brasil é também o campeão de exportações do
produto. O cultivo de laranja no Brasil se divide-se em dois períodos distintos. O
primeiro, de 1990 a 1999, se caracteriza pelo aumento da produção e conquista da
posição de líder do setor. O segundo, a partir de 1999, é o período de consolidação
da capacidade e desempenho produtivo. São colhidas, anualmente no País,
mais de 18 milhões de toneladas de laranja ou cerca de 30% da safra mundial
da fruta. Cerca de 50% da produção mundial de laranja e 80% da brasileira
resultam em sucos industrializados. O principal comprador da bebida brasileira
é a União Europeia que aumenta significativamente o percentual de importação
anualmente. A maior parte das importações mundiais, 85%, é absorvida por
apenas três mercados: Estados Unidos, União Europeia e Canadá. Da laranja,
além do suco, são extraídos óleos essenciais e líquidos aromáticos. O bagaço
de citros, com alto teor energético, é um subproduto industrial de expressivo
valor econômico, para alimentação animal, sobretudo para ruminantes e, em
especial, a vaca de leite (MAPA, 2015). Passos (2005) relata que os problemas
de ordem fitossanitária representam entraves à produção de citros, causando
prejuízos e muitas vezes restrição ao comércio de produtos no âmbito nacional
e internacional.
O Estado da Paraíba é o maior produtor de tangerinas do Nordeste
(IBGE-2012). Destacam-se os municípios de Matinhas, Lagoa Seca, Alagoa
Nova e Esperança na produção de laranjas, e especialmente de tangerina da
variedade Dancy (Citrus reticulata blanco), cuja exploração é baseada na agricultura
familiar. Mesmo encontrando condições hídricas desfavoráveis estado se destaca
como primeiro produtor de tangerina na região nordeste, pois possui condições
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climáticas favoráveis para a sua produção se destacando no mercado pelo fato
da colheita ocorrer nos meses de setembro/outubro, período esse que difere da
época de colheita da região sudeste do país. Dados do IBGE de 2009 mostra que
apenas no município de matinhas foi movimentado mais de 2 milhões de reais
apenas com a comercialização da tangerina. Entretanto, a citricultura paraibana
possui sérios prejuízos com relação à instalação e manejo inadequado dos
pomares, acarretando em grandes perdas na colheita, baixa na produtividade e
diminuição da vida útil dos pomares (em média 8 anos), baixa qualidade aliada
aos problemas sanitários causados principalmente pela disseminação do pulgãopreto Toxoptera citricidus.
O afídeo T. citricidus conhecido como pulgão preto dos citros é o mais
importante vetor do vírus que é agente causador da doença ‘tristeza dos citros’.
Este inseto pode, também, está associado ao vírus causal da “morte súbita dos
citros”, doença que vem preocupando os citricultores e pesquisadores da área,
em todo o Brasil (COSTA et al., 2008). O mesmo causa danos diretos e indiretos
às plantas em questão. Os danos diretos são caracterizados pela sucção da seiva
e encarquilhamento das folhas, podendo levar à morte. A transmissão do vírus
da tristeza dos citros é dada como dano indireto causado por este pulgão. Além
disso, ele libera uma substância açucarada que permite o desenvolvimento de
um fungo negro conhecido como fumagina.
O pulgão-preto ataca principalmente os brotos das plantas cítricas,
sugando-lhes a seiva, o que provoca o encarquilhamento e atrofiamento das
folhas e brotos, reduzindo por consequência a capacidade fotossintética da planta
e com isso também reduzindo o potencial produtivo da cultura.
Chaboussou (1987) formulou a teoria da trofobiose afirmando que
“todo processo vital está na dependência da satisfação das necessidades dos
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organismos vivos, sejam eles vegetais ou animais”. Tanto os adubos minerais
solúveis, especialmente os nitrogenados, e os agrotóxicos orgânicos sintéticos,
quando absorvidos pelas plantas e translocados em seu interior são capazes de
interferir com a fisiologia vegetal, reduzindo a proteossíntese e, acumulando
aminoácidos livres e açucares redutores, que são prontamente utilizados pelas
pragas e agentes patogênicos.
Diferentemente da agricultura convencional, na agricultura ecológica os
processos empregados no controle das pragas e doenças baseiam-se no equilíbrio
nutricional (químico e fisiológico) da planta, buscando-se maior resistência
pelo equilíbrio energético (“entropia / energia livre”) e metabólico do vegetal
(MEDEIROS, 2007).
Milhões de pequenos produtores nos trópicos praticam agricultura
convencional. Seu modelo é pautado no uso elevado de insumos externos
principalmente agrotóxicos, adubos minerais solúveis, sementes híbridas e
mecanização com base no emprego de combustíveis fosseis. Contudo, esse
modelo, além do custo elevado, é poluidor e também apresenta altos riscos para
o produtor, por isso não são duradouros (MEDEIROS,2007).
Tradicionalmente, o controle em sua maioria é realizado pela utilização
de produtos químicos sendo estes responsáveis contínuos da poluição ambiental,
que pode ainda alterar o metabolismo e os mecanismos de defesa das plantas. Do
mesmo modo, essas interações ocorrem entre os inseticidas e a praga, por pressão
de seleção, a qual responde ao ataque inseticida, por mecanismos de resistência ou
por alterações comportamentais. Esses fatores geralmente não são considerados
pelos entomologistas econômicos, nos programas de controle químico, resultando
quase sempre no aumento do custo de produção, da resistência da praga, além da
necessidade de aumento das dosagens dos agrotóxicos. Diante desse contexto,
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surge o controle alternativo que têm sido uma das principais estratégias no
manejo ecológico de pragas e doenças, como os biofertilizantes (efluente de
biodigestor) como potentes ferti-bioprotetores de plantas (Medeiros et al, 2004).
Santos & Akiba (1996) observaram que com o uso constante de
biofertilizante líquido, houve uma redução do ataque de insetos-praga, que
normalmente ocorriam em culturas oleícolas, no Estado do Rio de Janeiro. Os
mesmos autores afirmam que o biofertilizante líquido, por ser um fermentado
de tecidos vegetais em decomposição aeróbica ou anaeróbica constituído de
diversas substâncias vegetais e compostos secundários, provavelmente, quando
aplicado sobre a planta, modificam o odor do ambiente e interferem na relação
inseto-planta hospedeira.
Segundo Medeiros (2006) os biofertilizantes possuem compostos bioativos,
resultantes da biodigestão de compostos orgânicos de origem animal e vegetal.
Em seu conteúdo são encontradas células vivas ou latentes de microrganismos
de metabolismo aeróbico, anaeróbico e fermentação (bactérias, leveduras, algas e
fungos filamentosos) e também metabólitos e quelatos organominerais em solutos
aquoso. Objetivou-se com esta pesquisa avaliar a aplicação do biofertilizante
líquido sobre a Bioecologia e o manejo ecológico do Pulgão Preto T. citricidus
em Tangerineiras (C. reticulata).

DESENVOLVIMENTO
O experimento foi conduzido no Setor de Agricultura do Centro de
Ciências Humanas Sociais e Agrárias - CCHSA, da Universidade Federal da
Paraíba, Campus III, em Bananeiras PB, o clima da região é o tropical chuvoso,
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quente e úmido e se caracteriza por apresentar temperatura máxima de 38°C
e mínima de 18°C, com chuvas de outono a inverno. O biofertilizante foi
produzido pelo método de Compostagem Liquida Continua (CVC) adaptado de
D’Andréia & Medeiros (2002). Em um recipiente plástico de Polipropileno, sem
tampa, com capacidade máxima de até 60 litros, aqui denominados de tanque
biorreator, apoiados no solo a céu aberto, ficando exposto a radiação solar, sua
composição conteve 80% água e 20% de esterco bovino fresco, todos os dias o
biofertilizantes era misturado (remexido) para facilitar o processo fermentação,
após oito dias foi coletado para os testes.
Foram utilizadas trinta mudas de tangerinas (Citrus reticulata) produzidas
na casa de vegetação do CCHSA/UFPB, para a infestação dos pulgões. O
bioensaio consistiu dos tratamentos: plantas pulverizadas com soluções nas
concentrações de 0%, 3%, 6%, 9% e 12% do biofertilizante diluído em água.
Foram quantificados os pulgões existentes antes e três dias após a aplicação
(aplicado 20ml de calda em cada planta). Para estimativa inicial da população,
realizou-se um levantamento populacional, contando-se o número de pulgões
em cada planta. Após a contagem foi feita a aplicação do biofertilizante com
borrifador manual com capacidade de 350ml, as 16:00 hs da tarde. Os dados
obtidos foram submetidos ao modelo matemático de HENDERSON &
TILTON (1955).
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Figura 1. Biofertilizantes (A), Muda infestada com Toxoptera citricidus (B).

Tabela 1: Eficiência de controle do pulgão-preto Toxoptera citricidus
com diferentes porcentagens do biofertilizante liquido em mudas de tangerinas
(Citrus reticulata) UFPB/CCHSA- Bananeiras, 2015.
Tratamento antes da
aplicação

nº de pulgões/planta
depois da aplicação

nº de pulgões/planta

0%

40

56

3%

22

5

83,77

6%

34

9

81,09

9%

18

6

76,19

12%

16
7
* Estimativa (HENDERSON & TILTON, 1955).
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EC%

68,75

Após três dias, os tratamentos 3%, 6%, 9%, 12% atingiram
respectivamente uma eficiência de controle de 83,77%, 81,09%, 76,19%,
68,75%, em relação a população inicial de pulgões (Tabela 1).
A população da testemunha obteve crescimento, constatando que plantas
não tratadas são suscetíveis ao desenvolvimento da praga, podemos observar que
plantas tratadas com o biofertilizante em todas as concentrações teve ação de
inseticida e repelente causando assim a diminuição da população. A concentração
mais eficaz foi a de 3% do biofertilizante liquido com eficiência de 83,77%,
tendo a maior diminuição da praga. Supomos que as concentrações mais altas
do composto orgânico pode causar desequilíbrio na planta porém tem o mesmo
efeito de inseticida e repelência.
O biofertilizante são resultantes da fermentação aeróbica e anaeróbica de
resíduos orgânicos que contém células vivas ou latentes de cepas microbianas
(bactérias, leveduras e fungos filamentosos). Estes agentes, em geral, atuam
eficientemente na conversão e potencialização de diversos nutrientes e substâncias
ativas, incrementando e acelerando os processos microbianos no solo e de suas
interações bioquímicas com a planta.
A ação do biofertilizante sugere a hipótese de ação elicitora de
mecanismos de resistência sistêmica induzida, o biofertilizante, por serem
ricos em diversidade biológica de microrganismos (bactérias, leveduras,
fungos filamentosos, actinomicetos e protozoários entre outros) possuem
grande atividade bioativa desencadeando tanto os mecanismos de Resistência
Sistêmica Induzida (RSI) e como os de Resistência sistêmica Adquirida. Esse
processo dar-se prioritariamente pelos estímulos ou sinais transportados pelos
mediadores químicos ou “Medioquímicos” existentes no biofertilizante sobre
sítios fitoreceptores, produzindo reações de defesas nos mais distantes tecidos
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do vegetal. Esses medioquímicos podem ser classificados como Hormônios ou
Semioquímicos. (BARBOSA, 2007).
Os biofertilizantes se destacam por serem de alta atividade microbiana e
bioativa e capaz de produzir maior proteção e resistência à planta contra o ataque
de agentes externos (pragas e doenças). Além disso, esses compostos quando
aplicados, também atuam nutricionalmente sobre o metabolismo vegetal e na
ciclagem de nutrientes no solo, são de baixo custo e podem ser fabricados na
fazenda pelo produtor.
Segundo Medeiros (2007), em pesquisa sobre Associação de biofertilizante
líquido e fungos entomopatogênicos no controle do pulgão Aphis sp. em
aceroleira (Malpighia glabra l.) constatou eficiência do biofertilizante. Efeitos
dos biofertilizantes sobre o crescimento e a sanidade de hortaliças tem sido
constatado por olericultores dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Vários trabalhos científicos, vem constatando a eficiência do biofertilizante
ao controle de pragas que prejudicam a agricultura, por ser um defensivo natural,
não causa danos ao meio ambiente garantindo a sim a sustentabilidade do nosso
planeta.
CONCLUSÃO
O biofertilizante liquido aplicado em pulverização, em concentrações a
partir de 3%, reduziu a infestação de pulgões em tangerinas;
Constatou-se uma evidencia de ação deletéria do biofertilizante,
reduzindo a população o de Toxoptera citricidus.
Além das vantagens do uso de biofertilizante na agricultura, por ser de
baixo custo e poder ser fabricados direto na fazenda pelo próprio produtor, este
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biofertilizantes possui potencial de ferramenta alternativa no manejo ecológico
dessa praga.
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RESUMO
Os primeiros estudos para a implantação dos perímetros de irrigação no
sub-médio do São Francisco (SSF), localizado na cidade de Petrolina,
no estado de Pernambuco – Brasil começaram na década de 1960, e a
partir desse período, várias unidades foram implantadas com o objetivo
de promover o desenvolvimento regional, a exemplo do Projeto de
Irrigação Maria Tereza. Com o objetivo de compreender melhor
como se dá a dinâmica de produção e o contexto socioeconômico
em que estão inseridos os produtores do Projeto de Irrigação Maria
Tereza e uma agricultora que possui experiência em área de Sequeiro,
assim, os estudantes do mestrado em Ciências Agrárias (Agroecologia)
realizaram uma visita ao perímetro e a área. O intercambio aconteceu
nos dias 11 e 13 do mês de Junho de 2012. O principal intuito foi a
87 Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós Graduação em Educação luana_gca@hotmail.
com
88 Mestre em Ciências Agrárias
89 Mestre em Ciências Agrárias
90 Docente da Universidade Federal da Paraíba – Campus III UFPB
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obtenção das informações relacionadas aos aspectos socioeconômicos.
Foram realizadas entrevistas aos produtores e moradores dos lotes
e levantamento bibliográfico. Além da comunidade Maria Tereza,
visitou-se também a comunidade Amargosa, mais especificamente
o sítio Poço do Icó. Realidade que difere da primeira comunidade
por ser caracterizada como área de sequeiro. No projeto de irrigação
Maria Tereza com o acompanhamento de técnicos da PLANTEC,
os agricultores possuem boas condições econômicas, entretanto
existe defasagem educacional na dinâmica social entre os membros
da comunidade visitada. Na outra etapa visitou-se a comunidade de
Amargosa, conhecendo a realidade de apenas uma agricultura, em
área de sequeiro. Nesta comunidade foi possível identificar a diferença
existente não só com relação à dificuldade de produção devido a escassez
hídrica, mas também no que diz respeito a falta de assistência técnica na
comunidade, que inviabiliza o desenvolvimento rural local. Observase que os projetos de irrigação apresentam um papel relevante como
promotores do desenvolvimento sustentável, porém estes devem está
atrelados a uma dinâmica com foco na autonomia dos produtores e
baseados nos princípios da Agroecologia.
Palavras-chave: Produção orgânica. Intercâmbio. Aspectos sociais.

INTRODUÇÃO
Na busca por uma produção em larga escala e em curto tempo o modelo
de agricultura denominado convencional tem se sustentado basicamente na
monocultura, utilização de agrotóxicos e insumos químicos para garantir tal
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produção. Porém essas práticas têm trazido consequências negativas para o
meio ambiente e para o desenvolvimento rural como um todo. Na tentativa de
reduzir tais impactos e contrapor o modelo convencional surge a agricultura
orgânica que é abordada na Lei Federal no 10.831, de 23 de dezembro 2003:
“Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em
que se adotam técnicas especificas, mediante a otimização do uso dos recursos
naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito a integridade cultural das
comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica;
a maximização dos benefícios sociais; a minimização da dependência de energia
não renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e
mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos; e a eliminação do uso
de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer
fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e
comercialização, e a proteção do meio ambiente.”
No semiárido nordestino um dos principais impedimentos para a
produção é a escassez hídrica provocada pela seca na região. Visando solucionar
esse problema o governo federal passou a investir em perímetros de irrigação
e criou, entre outros, o Polo Petrolina-Juazeiro, no submédio do Vale do São
Francisco. (Ortega e Sorbel, 2010). As técnicas de irrigação aliadas à temperatura
e luminosidade inerente a região favorecem a produção e colheitas a qualquer
época.
Os primeiros estudos para a implantação dos perímetros de irrigação
no submédio do São Francisco (SSF) começaram na década de 1960, e a partir
desse período, várias unidades foram implantadas com o objetivo de promover
o desenvolvimento regional, a exemplo do Projeto de Irrigação Maria Tereza
(NEVES et al, 2011).
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Com o objetivo de compreender melhor como se dá a dinâmica de
produção e o contexto socioeconômico em que os produtores do Projeto de
Irrigação Maria Tereza estão inseridos, os estudantes do mestrado em Ciências
Agrárias (Agroecologia) da Universidade Federal da Paraíba – Campus III
Bananeiras realizaram uma visita ao perímetro.
METODOLOGIA
O POLO PETROLINA/JUAZEIRO
Situado no Baixo Médio São Francisco (fig 1), o polo é formado por sete
municípios (Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, em
Pernambuco; Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova e Curaçá, na Bahia) e compreende
os seguintes perímetros: “Bebedouro”, “Senador Nilo Coelho” e sua recente
extensão “Maria Tereza”, em Petrolina; e “Curaçá”, “Maniçoba”, “Tourão”
e “Mandacaru” em Juazeiro – tendo sido implementados em diferentes épocas
e condições. As áreas dos perímetros são divididas em “áreas de empresas” e
“áreas de colonização”, exploradas por agricultores familiares. (ORTEGA,
SOBEL,2010).
Tendo por base a disponibilidade de recursos naturais, a região do Pólo
Petrolina/Juazeiro, no contexto da economia regional, tende a cumprir as funções
econômicas básicas a exemplo do pólo de fruticultura e olericultura irrigada
que dinamiza a economia dos perímetros (BNB).
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Fonte:http://www.bnb.gov.br/content/Apli 1
Fig. 1 Localização do Polo Petrolina-Juazeiro

O PERÍMETRO IRRIGADO NILO COELHO E SUA EXTENSÃO
MARIA TEREZA
Localizado em Petrolina, a 15 km da sede municipal (CODEVASF,
2006), o Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho foi construído em duas etapas:
a primeira, conhecida como Nilo Coelho, teve o início de suas atividades em
1984; e a segunda, conhecida como Maria Tereza, foi iniciada em 1996. Este
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é considerado o maior perímetro público do Brasil, com uma área total de
40.763 ha, dos quais 21.640 ha são irrigáveis, sendo 41,4% das áreas destinadas
a empresa, ocupadas por edital de concorrência e 58,6% destinadas a colonos
(agricultores familiares), sendo que estes tinham posse da terra através de um
processo de inscrição, seleção e capacitação seguindo os critérios estabelecidos
pela CODEVASF. O índice de ocupação foi de 86,6%, na primeira etapa, e
69,9%, na segunda. A área não irrigável do projeto é preenchida por 970 km de
rede viária interna (700 km, na 1a etapa, e 270 km na 2a etapa), cinco núcleos de
serviços e 11 habitacionais, além de canais de irrigação primários e secundários,
culturas de sequeiro, reserva florestal, galpões e etc (ORTEGA, SOBEL 2010).
SUJEITOS DA PESQUISA
O intercambio aconteceu nos dias 11 e 13 do mês de Junho de 2012, em
visita à agricultores do Perímetro Maria Tereza. Para obtenção das informações
relacionadas aos aspectos socioeconômicos (educação, renda, saúde, nível de
organização etc.) foram realizadas entrevistas aos produtores e moradores dos
lotes e levantamento bibliográfico.
Além da comunidade Maria Tereza, visitou-se também a comunidade
Amargosa, mais especificamente o sítio Poço do Icó. Realidade que difere da
primeira comunidade por ser caracterizada como área de sequeiro.
Ao todo foram entrevistados apenas 5 moradores, sendo 4 na comunidade
Maria Tereza, o público se tornam significativo, neste caso, em função dos cincos
entrevistados encontrarem-se inseridos em um universo de 12 produtores de
orgânicos, e foi entrevistada apenas 1 agricultora na comunidade de Amargosa.
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O reduzido número de entrevistas se deu devido ao tempo também reduzido
do intercâmbio. Tal fato impossibilitou um leque maior de informações.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
1º MOMENTO
No projeto de irrigação Maria Tereza com o acompanhamento de técnicos
da PLANTEC, empresa responsável pela assistência técnica e extensão rural nos
perímetros de irrigação Senador Nilo Coelho e Bebedouro, em Petrolina (PE)
e de uma pesquisadora da Embrapa Semiárido foram realizadas entrevistas com
cinco produtores orgânicos certificados pelo Instituto Chão Vivo.
Com relação à escolaridade dos entrevistados, observa-se que a maioria
possui apenas o ensino fundamental (tab. 1). Segundo Ortega e Sobel(2010) essa
realidade se deve, em grande parte, ao fato de que, dentro desses perímetros,
localizam-se escolas apenas de nível fundamental, ou seja, até a quarta série.
Resultados semelhantes também foram encontrados por Costa, (2003) numa
entrevista com 15 moradores do perímetro. Este é outro ponto que chama
bastante atenção em função da desmistificação que vai acontecendo com estes
sujeitos que são obrigados a migrar do seu contexto social, e têm a necessidade de
adaptação a outras localidades, acontecendo assim um “desanimo” com relação à
aprendizagem principalmente nas crianças, o que trás como consequência jovens
como o caso das filhas de um dos agricultores que cursaram apenas ate a 1ª fase
do fundamental 1. Não foi possível identificar se as escolas atuam no paradigma
de contextualização do conhecimento dentro do ensino-aprendizagem em função
do curto tempo nas comunidades, não tendo a oportunidade de conhecê-las.
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Grau de instrução

Perímetro Santa Maria

Ens. Fundamental

50%

Ens. Médio

25%

Ens. Superior

25%

Total de entrevistados

4
Fonte: Levantamento de campo

No que se refere à renda, em decorrência ao pouco tempo na comunidade
e consequentemente reduzida familiarização com os agricultores, não foi possível
abordar quantitativamente os aspectos econômicos, porém os mesmos afirmaram
obter melhor renda após a substituição da produção convencional pela orgânica
que diminui os gastos com insumos externos e o produto é comercializado
com valor superior. Um dos agricultores está inserido no PAA (Programa de
Aquisição de Alimentos), e para além do Programa a produção é escoada também
para feiras livres, Central de Abastecimento do município, supermercado e
atravessadores. As principais culturas permanentes são goiaba (Psidium guajava
L.), banana (Musa paradisiaca L.), manga (Mangifera indica) e acerola (Malpighia
glabra L.) e dentre as anuais se destacam o feijão e o milho.
Com relação ao grau de organização, todos os agricultores participavam
de uma das cooperativas da região, porem nota-se que inexiste uma identidade
enquanto cooperados no sentido de enxergar a cooperativa enquanto instrumento
de organização social em que os membros possam estabelecer um vínculo
maior e mais sólido na busca de soluções para as demandas existentes, ou seja,
a cooperativa é somente uma via para aquisição de insumos.
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Fig. 2: Estudantes dos programas de pós graduação em Ciências Agrárias e Tecnologia Agroalimentar em
visita a propriedade de um agricultor orgânico.

Referente à saúde foi constatado que os moradores tem que se dirigir
à Petrolina ou Juazeiro quando os problemas são graves e quando básicos se
dirigem à Unidades de Saúde Familiar mais próximas.
2º MOMENTO
Nessa outra etapa visitou-se a comunidade de Amargosa, sitio Poço
do Icó, que está situada na área de sequeiro de Juazeiro- BA, conhecendo a
realidade de apenas uma agricultora, que trabalha com agricultura de sequeiro,
que como é sabido tem um valor de produção por área muito menor que o da
irrigada, mas ocupa e vai continuar ocupando a vasta maioria da área agrícola do
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semiárido nordestino. Assim, justifica-se a preocupação com esta atividade e a
necessidade do estabelecimento de um eixo de ação que a contemple (SAMPAIO
et al, 2009, p. 71).
Nesta comunidade foi possível identificar a diferença existente não só
com relação à dificuldade de produção devido a escassez hídrica, mas também
no que diz respeito a falta de assistência técnica na comunidade, que inviabiliza
o desenvolvimento rural local.
Entretanto na avaliação de outros aspectos, identificou-se uma boa relação
familiar entre os membros da família e ainda uma nítida relação agricultorcomunidade-agricultor, podendo identificar relações de respeito mútuo
e colaboração mediante a produção agrícola. Ainda foi possível perceber a
desenvoltura das crianças da comunidade, no momento em que estabeleciam
um diálogo com os visitantes ao mesmo tempo em que citavam fatores da
propriedade. Um fator negativo, não diferente do acontecido no primeiro
momento diz respeito a distância existente entre a comunidade e a escola, fato
que limita o aprendizado.
A agricultora relata as dificuldades de viver na propriedade principalmente
devido ao distanciamento do apoio das instituições referente à assistência técnica,
que deixa a desejar quando se trata de traçar estratégias de convivência com a seca.
Mesmo com as dificuldades, nota-se na agricultora o espírito de
resistência que através de suas experiências e troca de saberes com os vizinhos
produz hortaliças que comercializa para o PAA, sendo a bolsa família sua outra
fonte de renda.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos resultados conclui-se que se faz necessário maior
atenção das instituições responsáveis principalmente no que diz respeito ao
acesso à escola nas comunidades e de que forma se dá o ensino nas instituições
que já existem.
Na área de sequeiro percebe-se que é inegável a importância do
abastecimento hídrico, mas nota-se que este não é o principal problema
enfrentado, existindo demandas mais urgentes como a assistência técnica com
profissionais sensíveis, a vivência com princípios da Agroecologia e convivência
com a seca trariam bons resultados na área.
Observa-se que os projetos de irrigação apresentam um papel relevante
como promotores do desenvolvimento sustentável, porém estes devem está
atrelados a uma dinâmica com foco na autonomia dos produtores e baseados
nos princípios da Agroecologia.
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RESUMO
A nutrição desempenha papel fundamental no desenvolvimento do
indivíduo. A falta ou uma alimentação pobre de nutrientes resulta
em pessoas fracas, o que compromete todo seu desenvolvimento. No
semiárido nordestino essa ainda é uma triste realidade, principalmente
pelo fator do déficit hídrico. É necessária a criação de mecanismos e
ações que venham modificar essa realidade. O cultivo de hortaliças
pode ser uma boa alternativa, pois, além de colaborar na melhoria
da alimentação adequada, devido as suas características nutricionais,
pode vir a ser fonte geradora de renda para as famílias envolvidas.
Diante do exposto, no presente trabalho objetivou-se a implantação
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de hortas domésticas utilizando canteiros econômicos, que tem
como principal característica a economia de água na comunidade
Canavieira município de Ribeira do Pombal, BA. Adotou-se uma
pesquisa de cunho quantitativo, com abordagem exploratória e de
pesquisa-ação, nas quais buscou-se conhecer os métodos de cultivo e
consumo de hortaliças, e da implantação de canteiro econômico. A
implantação das hortas ocorreu de forma participativa e voluntária,
com a montagem dos canteiros e o plantio das hortaliças escolhidas pela
própria comunidade. Após a construção dos canteiros a comunidade
sentiu-se estimulada e capacitada para desenvolver um maior número
de canteiros, aumentando a produção e a disponibilidade de alimentos,
além da capacidade de conservá-los para uso contínuo.
Palavras-chave: Nutrição. Alimentos. Canteiros econômicos

INTRODUÇÃO
A nutrição desempenha papel fundamental no desenvolvimento
físico e psicológico do indivíduo. A falta de alimentação ou uma alimentação
pobre de nutrientes resulta em pessoas fracas, o que compromete todo seu
desenvolvimento. No semiárido nordestino essa ainda é uma triste realidade,
principalmente pela sua característica climática de períodos longos de estiagem.
Devido ao seu alto valor nutritivo quanto ao conteúdo de vitaminas e
sais minerais juntamente a simplicidade de cultivo as hortaliças certamente será
uma ótima opção na dieta desta população, bem como uma alternativa para o
enriquecimento, com baixo custo, podendo ser consumida com muito mais
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frequência entre crianças e adolescentes fazendo parte de hábitos alimentares
(FILGUEIRA, 2000; BUCHNER,1984).
As hortaliças são importantes para uma dieta saudável, pois são fontes de
micronutrientes, fibras e de outros componentes com propriedades funcionais.
Estes alimentos têm baixa densidade energética, o que favorece a manutenção
saudável do peso corporal. Uma alimentação saudável, entendida enquanto um
direito humano compreende um padrão alimentar adequado às necessidades
biológicas e sociais dos indivíduos de acordo com as fases do curso da vida. Tem
por característica três princípios: 1) variedade, comer diferentes tipos de alimentos
pertencentes aos diversos grupos; 2) moderação, não exagerar nas quantidades de
alimentos ingeridas e 3) equilíbrio, consumir alimentos variados, respeitando a
quantidade de porções recomendadas para cada grupo de alimentos. Além disso,
uma alimentação saudável deve ser baseada em práticas alimentares assumindo os
significados sócio-culturais dos alimentos como fundamento básico conceitual
(PINHEIRO e GENTIL, 2005).
No Brasil, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde (2009),
“as pessoas precisam incorporar alimentos mais nutritivos ao seu cardápio.
Embora a recomendação de frutas e hortaliças seja conhecida por quase toda
população, ainda não é uma unanimidade no cardápio diário dos brasileiros.”
A produção de hortaliças vem a ser uma nova vertente para promover
uma mudança dessa situação alimentar, bem como ser uma fonte alternativa
de renda e promoção social. Com o uso de tecnologias simples e adaptáveis a
realidade do nordeste é possível tornar a horticultura uma atividade viável e
promotora de desenvolvimento.
A “implantação de hortas para a produção de alimentos em comunidades
rurais justifica-se pela sua importância nutricional.” Devido ao seu alto
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valor nutritivo quanto ao conteúdo de vitaminas e sais minerais juntamente
a simplicidade de cultivo as hortaliças certamente será uma ótima opção na
dieta desta população, bem como uma alternativa para o enriquecimento, com
baixo custo, podendo ser consumida com muito mais frequência entre crianças
e adolescentes fazendo parte de hábitos alimentares” (FILGUEIRA, 2000;
BUCHNER,1984).
Para a implantação da horta comunitária, assim como outras é necessária
a observação de alguns itens como: área necessária, ferramentas e equipamentos,
instalações, localização, adubos, disponibilidade de água, pré-disposição para
pragas e doenças, espécies e variedades, forma e reprodução das hortaliças
(NETO,1995).
Uma das grandes vantagens dessa atividade em áreas rurais é exatamente o
aproveitamento de pequenos espaços nas propriedades facilitando a manutenção
que deverá ficar a cargos dos integrantes das famílias.
Para a implantação dessa atividade em comunidades rurais do semiárido
nordestino é necessário uma preocupação muito grande com a questão da
água, fator determinante para a produção. Vários estudos vêm sendo realizados
buscando alternativas que visem amenizar o gasto com esse componente.
Atualmente um método que vem sendo muito utilizado e apresentando bons
resultados são os chamados canteiros econômicos. É um sistema de baixo custo
e se encaixa perfeitamente para a produção de hortaliças em regiões secas pela
pouca utilização de água durante a produção, além de ser uma tecnologia social
simples.
O presente trabalho tem como objetivo a implantação de hortas
domésticas como fonte alternativa de alimentação na comunidade Canavieira
município de Ribeira do Pombal (BA).
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DESENVOLVIMENTO
A pesquisa foi realizada na comunidade canavieira, situada a 13 km da
cidade de Ribeira do Pombal com índice pluviométrico de 600 e 800 mm de
chuvas segundo a EBDA (Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário).
A pesquisa foi realizada na comunidade nos meses de outubro e novembro
de 2014, por meio de visita direta. Foram realizadas entrevistas utilizando um
questionário semi-estruturado, buscando compreender as características da
comunidade, disponibilidade de água e consumo de hortaliças. O universo
da pesquisa compõe-se de 40 famílias, utilizando-se a amostra de 90%, tendo
realizado entrevistas com 30 famílias, as quais se propuseram a participar e que
residem a mais tempo na comunidade.
O estudo foi desenvolvido através de pesquisa quantitativa que, de acordo
com Freitas e Janissek (2000, p. 22), “a pesquisa quantitativa pressupõe grande
quantidade de dados a serem confirmações das hipóteses”.
O tipo de pesquisa quantitativa permite que sejam realizadas projeções
para a população representada. Elas testam, de forma precisa, as hipóteses
levantadas para a pesquisa e fornecem índices que podem ser comparados com
outros (MINAYO, 1994, p. 21).
Na montagem dos canteiros utilizou-se blocos, lona plástica em bobina
preta 6 x 100 metros, cimento Portland comum, canos e joelhos de PVC e telhas
cerâmicas. Os mesmo foram montados pelos próprios agricultores.
Em cumprimento aos objetivos do artigo científico a pesquisa foi realizada
em quatro momentos distintos, num primeiro momento foi realizada uma visita
à comunidade, na qual pode-se constatar questões culturais ligadas a alimentação
e cotidiano como um todo, através de diálogos formais sob forma de entrevista
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não estruturada; Num segundo momento foi realizada a escolha das famílias
que participariam da pesquisa; Num terceiro momento foi realizado a coleta
de dados com as famílias por meio de entrevista semi-estruturada; Num quarto
momento, realizou uma palestra informativa com as famílias antecedendo
a execução; e num quinto momento foi realizada a construção do canteiro
econômico como oficina de demonstração.
Buscou-se no levantamento investigativo coletar dados concernentes
aos métodos de cultivo e consumo de hortaliças na comunidade canavieira. Os
dados foram considerados segundo pontos focais elaborados e hierarquizados pela
pesquisadora. As atividades econômicas destes é algo relevante para a pesquisa.

Gráfico 1- Qual a principal atividade econômica da comunidade?
Fonte: Pesquisa direta, (2014).

Conforme o Gráfico 1, os tipos de atividade econômica que existe na
comunidade, revelam dados interessantes como a alternativa Outros, representando
34%; que quer dizer que na comunidade existem muitas pessoas aposentadas
que vivem exclusivamente da sua aposentadoria, e existem as pessoas que moram
na comunidade mas trabalham na cidade em função da proximidade. Mesmo
assim, a maioria, 36% das famílias sobrevivem da agricultura de subsistência,
cultivando durante o inverno alimentos como: feijão milho, batata-doce, para
o consumo e em seguida vender o excedente.
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Fiorotti et al (2010), “o cultivo de alimentos tem papel importante muitas
vezes para a atividade agrícola familiar, contribuindo para o seu fortalecimento
e garantindo sua alimentação.”

Gráfico 2- Qual o tipo de mão-de-obra adotada pela comunidade?
Fonte: Pesquisa direta, (2014).

Conforme o Gráfico 2, no que diz respeito a mão-de-obra, observa-se
uma supremacia do uso da mão-de-obra familiar que corresponde respectivamente
a 67%, em virtude da falta de dinheiro para a contratação de mão-de-obra
externa, uma das característica das comunidades do semiárido. 30% adotam o
tipo familiar/contratada e apenas 3% contratam.
Nespoli (2014) diz que a mão de obra terceirizada é pouco utilizada
pelos agricultores, uma vez que 81,8% destes utilizam somente a familiar. Já
segundo Dias et al (2012) no estudo realizado em Feira de Santana-BA a mão
de obra utilizada é 100% familiar.

Gráfico 3- Qual a origem da água usada para cultivo?
Fonte: Pesquisa direta, (2014).
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Baseado no Gráfico 3, a captação de água para os seus mais diversos
usos, advém 100% de poços artesianos ou que ainda podem ser denominados
popularmente de cacimba, cujo o mesmo é o principal responsável pelo
abastecimento de água das famílias.
Galizoni et al (2008) diz que no estudo realizado em Rio dos Cochos,
campos gerais de Minas, as principais fontes de água utilizadas pelos domicílios
são de poços artesianos, Rio dos cochos, cisternas, nascentes e COPASA
(Companhia de Saneamento de Minas Gerais).

Gráfico 4 – Qual a origem das hortaliças consumidas na comunidade?
Fonte: Pesquisa direta, (2014).

Conforme os dados obtidos pelo Gráfico 4, mais de 80% das famílias
visitadas compram hortaliças para o consumo mesmo sendo em pequenas
quantidades. Esse dado foi fundamental para perceber que havia possibilidade
de introdução de cultivos. 13% cultivam e 7% das famílias não consomem
nenhum tipo de hortaliças e por este motivo não compram e nem cultivam.
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Gráfico 5- Quais as hortaliças mais consumidas pela família?
Fonte: Pesquisa direta, (2014).

De acordo com o Gráfico 5, as famílias consomem as hortaliças mais
tradicionais, no qual, 15% consomem alface (Lactuca sativa), 25% coentro
(Coriandrum sativum), 25% cebolinha (Allium schoenoprasum), 13% couve (Brassica
oleracea) e 10% cenoura (Daucus carota). Nesse caso as hortaliças coentro (C.
sativum) e cebolinha (A. schoenoprasum) são consideradas condimentos que
praticamente todas as famílias já cultivam em casa, utilizando-se de pequenos
espaços e aproveitando objetos como bacias e baldes de plástico, e panelas de
alumínio para seu plantio.
Segundo Fiorotti et al (2010), as perguntas em aberto perguntou-se sobre
conhecimento e consumo das hortaliças, 77% das pessoas afirmaram consumir
cebolinha, alface, couve, 23% conhecem mais não tem preferência em consumir
nenhum tipo de hortaliça.
Ambardella et al (1997), diz que no seu estudo surpreendentemente, há
maior consumo de hortaliças em relação às frutas. O esperado seria encontrar
maior ingestão de frutas devido a facilidade de consumo em relação as hortaliças.
Algumas frutas são consumidas imediatamente, enquanto as hortaliças precisam
ser lavadas e preparadas para o consumo.

538

Nespoli (2014) explica que em Alta Floresta-MT as principais hortaliças
convencionais cultivadas foram: abóbora (Cucúrbita moschata), vagem
chicote (Vigna Sinensis), mini-tomate (Solanumlycopersicum), feijão catadô
(Vignaunguiculata), quiabo (Abelmoschusesculentus), fato este não constatado
no cultivo de mudas e clones, pois 17,6% dos produtores cultivam banana
(Musa sp.), mandioca (Manihot sp.), batata doce (Ipomoea batatas), cebolinha
(Alliumfistulosum) e couve manteiga (Brassicaoleracea).

Gráfico 6 – Qual o motivo da falta de consumo de hortaliças?
Fonte: Pesquisa direta, (2014).

Com a interpretação dos dados do Gráfico 6, nota-se que a grande
maioria, 50% dos entrevistados, não realizam o cultivo de hortaliças em função
de não possuírem o conhecimento técnico necessário que a atividade exige,
16% não possuem área suficientes, 24% dispõem de pouco tempo em função
de outras atividades que desempenham e 10% não possui o hábito de consumir
hortaliças.
Em contraposição a falta do conhecimento sobre práticas e métodos de
cultivo, Cordeiro et al (2008), em Córregos Bandeira e Segredo na cidade de
Campo Grande-MS, os produtores têm uma larga experiência com hortaliças,
pois apresentam uma média 12,25 e 16,87 anos, no Bandeira e Segredo
respectivamente.
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Gráfico 7 – Quais os métodos de cultivo utilizados pela comunidade?
Fonte: Pesquisa direta, (2014).

Analisando os dados do Gráfico 7, constatamos que 74% das famílias
optam pelo método de cultivo orgânico. Embora a maioria não conheça
técnicas de cultivo, demonstram conhecimento sobre os problemas causados
por agrotóxicos ao escolherem o cultivo orgânico.
Similar a esta escolha de método de cultivo, ocorreu no estudo realizado
por Nespoli (2014) quando diz que, a escolha do tipo de sistema de cultivo
foi influenciada pela ocupação da terra e a disponibilidade de mão de obra,
tanto familiar e contratada, pois 47,1% dos produtores adotam a sistema
convencional; 8,7% estão em processo de transição do sistema convencional
para o agroecológico, buscando afinidades do modo de vida e bem estar; 17,6%
adotam o sistema agroecológico e agroflorestal (SAFs); 14,7% o sistema orgânico;
e 11,8% utilizam o sistema hidropônico, que é mais tecnificado, com redução
da necessidade de mão de obra e produção o ano todo.

Gráfico 8 – Quais as tecnologias sociais conhecidas pela comunidade?
Fonte: Pesquisa direta, (2014).
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No Gráfico 8 verifica-se que quase 84% dos moradores da comunidade
não tem conhecimento acerca do termo “tecnologia social”.
Apesar das Tecnologias Sociais (TS) serem ainda desconhecidas por
alguns agricultores ou até mesmo comunidades inteiras, é importante se
conhecer e disseminar estes conhecimentos. Segundo Cordeiro et al (2010)
“Uma das características da TS é a promoção do desenvolvimento social através
de instrumentos e técnicas elaboradas em conjunto com a comunidade.”

Gráfico 9 – Qual a importância do consumo de hortaliças?
Fonte: Pesquisa direta, (2014).

Um dado bastante satisfatório é apresentado no Gráfico 9, no qual a
maioria dos entrevistados tem conhecimento da importância do consumo de
hortaliças para a saúde, mesmo não tendo o conhecimento da composição
nutricional das mesmas.
Silva (2011) explica no seu estudo realizado sobre o consumo de frutas
e hortaliças, com os residentes de Brasília, foram relatados falta de tempo para
comprar, preparar e consumir frutas e hortaliças, pelo preço elevado, por serem
muito perecíveis, por intolerância a alguns tipos de hortaliças, para evitar ganho
de peso, e por não gostar de hortaliças, sendo essa, a razão mais citada para o
seu consumo inadequado.
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Para a implantação do canteiro econômico foram executados passos/
ações que viabilizaram a sua construção. Ou seja:
ETAPAS

CARACTERIZAÇÃO

ESCOLHER UM LOCAL

O local deve ser plano, não ter passado por queimadas e próximo de
uma cisterna ou local com água disponível por no mínimo 6 meses.

MARCAÇÃO DO
CANTEIRO

Cada canteiro vai medir 5,80 m de comprimento por 1,0 m de largura.
Este tamanho foi pensado para facilitar a rega e o trabalho, sobre tudo
das mulheres.

FAZER A ESCAVAÇÃO DO
TERRENO

Assentar os blocos, com massa de cimento com um traço de 5 X 1
(sendo cinco partes de areia e uma parte de cimento) quando o plantio
é para plantas cuja parte comestível seja a parte aérea ex.: alface,
coentro, rúcula e etc. basta 20 cm de altura equivalente a um bloco de
altura. Para o plantio de tubérculos de raízes ex.: cenoura (D. carota) e
beterraba (Beta vulgaris), o canteiro tem 30 cm de altura equivalente a
duas fileiras de blocos assentadas uma em cima da outra.

ASSENTAR OS BLOCOS

BLOCO DRENO

Em uma das pontas do canteiro, um dos blocos deve ficar solto, isto
é, não deve ser emassado nos outros com cimento, este bloco será o
dreno na época da chuva.
Assentados os blocos e esperado secar a massa de cimento, é o
momento de se colocar a lona. Antes de colocar a lona é bom nivelar
novamente o terreno, agora no quadro delimitado pelos blocos e colocar
a lona que cubra todo o canteiro no fundo e nas bordas.

COLOCAR A LONA

COLOCAR O CANO

No centro do canteiro, localiza-se o tubo de PVC. Primeiramente cortar
20 cm do cano, depois é necessário fazer furos a cada 20 cm.

COLOCANDO AS TELHAS

COLOCAR A TERRA

FAZER O PLANTIO DAS
HORTALIÇAS

Escavar ao redor de toda a marcação com o auxílio de enxada estreita.
Este será o local onde serão assentados os blocos ou tijolos, não é
necessário escavar muito. Só o necessário para assentar os blocos
conforme a medição.

Depois de colocar o cano e estar bem assentado de forma equilibrada
por cima da lona, é hora de colocar as telhas por cima do cano. A
finalidade da telha é impedir que os buracos feitos no cano entupam
com terra.
Por fim, é hora de preencher o canteiro com terra que não tenha
passado por queimada e adubo (esterco curtido) nas seguintes
proporções: 4 por 12, isto é: quatro carrinhos de estercos curtidos para
12 carrinhos de terra que não passou por queimada.
Antes de plantar é necessário molhar a terra. A água vai ser colocada
pelo o cano e vai molhar de baixo para cima.

Quadro 1- Etapas de execução do canteiro econômico
Fonte: Adaptado URBANO (2007).
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Para a construção do canteiro houve a necessidade da compra dos
materiais como: lona, cano de PVC e conexões. Alguns desses materiais foram
comprados pela dona casa onde recebeu o canteiro e os outros, foram doados
pelos moradores que possuíam alguns materiais em suas casas, como bloco,
areia, telha e cimento. Em 01 (um) dia, pode-se realizar sua montagem com
a participação coletiva e voluntária dos moradores da comunidade, junto aos
pesquisadores. Esta ação foi como a aplicação prática, da teoria demonstrada na
palestra executada num momento anterior. No qual, revelou-se como positiva,
tendo em vista o entusiasmo e o interesse demonstrado pelos participantes.
CONCLUSÃO
1. A maioria das famílias sobrevivem da agricultura de subsistência e
possuem mão-de-obra familiar.
2. O poço artesiano é o principal responsável pelo abastecimento de
água das famílias.
3. A maioria das hortaliças consumidas são compradas.
4. Em termos de quantidade as hortaliças mais consumidas são cebolinha
e coentro.
5. Os moradores em sua maioria não possuem conhecimento de técnicas
de cultivo e por isso não cultivam hortaliças.
6. Na comunidade prevalece o cultivo orgânico.
7. A grande maioria dos moradores não possuem conhecimento sobre
tecnologias sociais.
8. Os moradores conhecem bem a importância do consumo das hortaliças.
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