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Prefácio Livro: Olhares no Contexto Rural -  Vol. I

É com grande satisfação e alegria que apresentamos a obra intitulada “Olhares no 
Contexto Rural” – Vol. I, fruto de trabalhos desenvolvidos por nossos acadêmicos do 
curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Santa 
Maria, ofertado na modalidade a distância à onze (11) polos de apoio presencial dis-
tribuídos no Estado do Rio Grande do Sul e do Grupo de Pesquisa em Agroecologia, 
Educação do Campo e Inovações Sociais - Girassol. O livro reúne temáticas discuti-
das e pesquisadas durante a formação acadêmica dos licenciandos em Educação do 
Campo, tanto em projetos de extensão quanto em projetos de pesquisa, envolvendo 
práticas e conteúdos atinentes à Educação do Campo, bem como produções de 
pesquisadores do grupo Girassol. Desta forma, nos capítulos que se sucedem as te-
máticas desenvolvidas passam por: práticas de agricultura sustentáveis, fortemente 
baseadas nos sistemas agroecológicos, práticas educacionais formais e não formais 
para o desenvolvimento familiar, local e regional, nos diversos níveis de ensino, res-
gatando a importância da educação ambiental, o que inclui experiências com horto 
de plantas medicinais, além de temáticas que envolvem a formação de assentamen-
tos da reforma agrária, o trabalho em cooperação na luta pela terra e a importância 
da inclusão social das mulheres do campo por meio das tecnologias. A utilização de 
cisternas de placas para melhoria da qualidade de vida de comunidades, a produ-
ção científica sobre a utilização de agrotóxicos e saúde e a economia solidária por 
meio de feiras de comercialização direta são também temáticas nos capítulos. O livro 
aborda também a necessidade e a importância que a arte/cultura ocupa no desen-
volvimento rural por meio de ferramentas educativas como o cinema, a valorização 
da cultura italiana por meio de evento gastronômico e o processo de formação da 
terra indígena Guarita (Etnia Kaingang) e a percepção das sementes crioulas pra 
agricultura familiar. Por fim, as temáticas se correlacionam na medida em que essas 
práticas demonstram possibilidades para um desenvolvimento rural sustentável valo-
rizando as populações campesinas. 

Desejamos à todos/as ótimas leituras! Venham conosco conhecer um pouco mais 
destes contextos rurais. 

Juliane Paprosqui
Prof. Ms. Curso de Licenciatura em Educação do Campo UFSM/UAB

Técnica Em Assuntos Educacionais –PROGRAD/UFSM

Liziany Muller Medeiros
Prof. Drª. Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo UFSM/

UAB
Professora Associada II – CCR/UFSM
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1. INTRODUÇÃO

Em 29 de outubro de 1985, deu-se início a ocupação da Fazenda Annoni, 

na região norte do Rio Grande do Sul, que mobilizou 1.500 famílias, tornando-se 

assim um destaque na história da luta pela terra e pela Reforma Agrária, tanto pelo 

número de famílias envolvidas, como por ter sido o mais longo conflito vivenciado 

naquele período, estabelecendo as bases para a consolidação do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra - MST. Desde a ocupação, acampamento, assentamento 

provisório ao definitivo foram cerca de oito anos, marcados pela espera, organização 

e luta, circunstâncias estas que viabilizaram o exercício de muitas experiências nesse 

âmbito (BONAVIGO e BAVARESCO, 2008).

A partir da formação do assentamento, este representou um novo momento 

para as famílias, significando a conquista da terra e dando início a uma nova etapa 

da luta. Tratava-se de resistir e permanecer na terra, a partir da estruturação da 

produção agrícola, por meio da cooperação (mutirões, associações, cooperativas) 

e de lançar as bases para o surgimento de uma nova comunidade. Ao final, foram 

desapropriados aproximadamente 9 mil hectares e 420 famílias foram assentadas 

(SCHWENDLER, 2009; KRZYSCZAK, 2010; DICKEL, 2015; MST, 2017).

Com o passar do tempo, frente às dificuldades enfrentadas em termos de 

apoio à produção, bem como de organização, os grupos que haviam sido formados 

inicialmente foram se desfazendo, sendo que um deles permanece vivo até os 

dias atuais. Neste sentido, reconhece-se a Cooperativa de Produção Agropecuária 

Cascata Ltda. (COOPTAR), como sendo o único grupo de agricultores coletivos que 

segue atuante no Assentamento da Fazenda Annoni. 

Portanto, frente ao exposto, este capítulo tem a finalidade de apresentar uma 

síntese do percurso histórico de formação da COOPTAR, tendo em vista a força 

mobilizadora do trabalho de cooperação como um alicerce da resistência/permanência 

na terra conquistada. Esta síntese constitui-se em um recorte da tese de doutorado 

intitulada “Ecologia de saberes e práticas na produção de saúde no assentamento 

da antiga Fazenda Annoni, no município de Pontão/RS”, defendida em dezembro de 

2018, no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, da Universidade Federal 

de Santa Maria- UFSM. 



12 13

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliografica, com abordagem qualitativa. A pesquisa 

qualitativa nas ciências sociais apresenta algumas especificidades que não podem 

ou não deveriam ser quantificadas, pois se ocupam com um nível de realidade que se 

refere ao universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos (MINAYO, 2004).

O desenvolvimento da pesquisa bibliográfica envolveu o levantamento, leitura, 

análise e interpretação de materiais bibliográficos que passaram por tratamento 

analítico e foram publicados, em bibliotecas ou em base de dados (GIL, 2010). 

Neste sentido, a pesquisa bibliográfica teve como objetivo aprofundar e enriquecer a 

revisão de literatura, inicialmente apresentada no projeto de tese, bem como serviu 

de suporte para a análise e interpretação dos dados levantados. 

Para isso, foram levantados e selecionados materiais bibliográficos ligados 

ao tema de estudo nas seguintes bibliotecas virtuais: Biblioteca SciELO - Scientific 

Electronic Library Online, Biblioteca Observatório da Saúde Campo, Floresta e das 

Águas, Biblioteca Digital Questão Agrária Brasileira MST, Biblioteca Virtual em Saúde 

– FIOCRUZ, Biblioteca Comissão Pastoral da Terra, Biblioteca Banco de Dados 

da Luta pela Terra – DATALUTA, Biblioteca Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales – CLACSO e na Biblioteca Centro Internacional Celso Furtado de Políticas 

para o Desenvolvimento. 

 Também materiais como teses, dissertações, livros e artigos em revistas 

dos seguintes Programas de Pós-Graduação: em Saúde Coletiva da Universidade 

Federal da Bahia – UFBA; em Saúde Coletiva e Agroecossistemas da Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC; em Desenvolvimento Rural da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; em Extensão Rural e Desenvolvimento 

Local da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRP, em Ciências Sociais 

em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural Rio 

de Janeiro – UFRRJ; em Agricultura e Ambiente da Universidade Federal de São 

Carlos – UFSCAR; em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria – 

UFSM; em Extensão Rural da Universidade Federal de Viçosa – UFV e em História 
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da Universidade de Passo Fundo – UPF. 

E utilizadas as obras produzidas pelos autores eleitos para subsidiar o estudo, 

como: Boaventura de Sousa Santos, José de Souza Martins, João Pedro Stedile, 

Leonilde Servolo de Medeiros, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Eduardo Ernesto 

Filippi, Bernardo Mançano Fernandes, Sonia Bergamasco, Jairnilson Paim, Sérgio 

Resende Carvalho, Eymard Mourão Vasconcelos, entre outros citados nas referências 

bibliográficas. Cabe destacar, que para a produção da síntese teórica foram utilizados 

um conjunto de autores reconhecidos como referência naquele determinado tema, 

no caso deste capítulo, sobre a experiência da COOPTAR. 

Após a realização das etapas de identificação, localização das fontes e 

da obtenção dos materiais foram realizadas a leitura e o fichamento bibliográfico 

destes materiais. Alguns fichamentos foram registrados em manuscritos e outros em 

formato digital. A síntese desses estudos originou o arcabouço teórico que sustentou 

o desenvolvimento da tese, sendo o específico da COOPTAR apresentado a seguir: 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ESTRURAÇÃO DO TRABALHO DE COOPERAÇÃO E A CRIAÇÃO DA 
COOPTAR

No período de 1990 até final de 1992, as famílias estiveram envolvidas em ações 

e mobilizações conjuntas com o MST, e deram início a organização e estruturação da 

Cooperativa, mesmo não tendo a posse efetiva dos lotes e de não terem a Agrovila, 

onde se localiza a COOPTAR. Tampouco, nesse período, se tinha as demais estruturas 

sociais, como a escola, o campo de futebol, o ginásio de esporte, a cancha de bocha, 

etc. Essa estruturação iniciou a partir de 1993 (BONAMIGO, 2002).

Antes da criação oficial da COOPTAR, as famílias assentadas na Comunidade 

16 de Março foram convidadas para participarem de um laboratório para a fundação 

da cooperativa, cuja iniciativa partiu da Coordenação Regional do MST e expressava 

a linha adotada pelo movimento, por meio do Sistema Cooperativista dos Assentados 

– SCA, criado para articular todas as formas de cooperação desenvolvidas nos 

assentamentos, correspondendo ao Setor de Produção e Comercialização do MST 

(BONAMIGO, 2002; NEUMAN, FERREIRA e SCARIOTTI, 2002; DICKEL, 2017).
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Figura 1 – Registro fotográfico do local de realização do Laboratório de criação da 
COOPTAR

Fonte: Acervo pessoal da ACS Rosilene Gaiardo dos Santos

Figura 2 – Registro fotográfico de um dos barracos onde se desenvolviam as atividades 
do Laboratório para a criação da COOPTAR

Fonte: Acervo pessoal da ACS Rosilene Gaiardo dos Santos
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Houve muitos debates para que todos os assentados pudessem analisar a 

situação e aderir ao que estava sendo proposto. No entanto, em torno de trinta famílias 

do assentamento não aceitaram o convite e partiram para o trabalho individual em 

seus lotes. Das 55 famílias que iniciaram, várias foram desistindo durante o período 

do laboratório, que durou trinta dias e foi objeto de intensas discussões, reflexões e 

de preparação do modelo de cooperativa preconizado pelo MST (BONAMIGO, 2002; 

NEUMAN, FERREIRA e SCARIOTTI, 2002; DICKEL, 2017).

A criação da COOPTAR, na qual a terra e os meios de produção são de uso 

coletivo foi oficialmente fundada em 08 de fevereiro de 1990, por 84 sócios, com 48 

famílias, trabalhando em regime de cooperação integral. No período de sua fundação 

localizava-se no assentamento provisório pertencente ao município de Sarandi. E a 

partir de 1993, com a emancipação, passou a pertencer ao município de Pontão. Os 

primeiros três anos foram marcados por uma adesão muito significativa das famílias 

assentadas à cooperativa, mostrando que havia disposição, de participar, tendo 

em vista a necessidade de sobrevivência na terra (BONAMIGO, 2002; NEUMAN, 

FERREIRA e SCARIOTTI, 2002; DICKEL, 2017). 

3.2 REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DA COOPTAR

A partir de 1994, houve a saída de várias famílias associadas a COOPTAR, 

desencadeando assim um repensar sobre a estrutura organizativa e produtiva 

adotada na Cooperativa. Iniciava-se a partir daí uma segunda fase de organização 

da produção da Cooperativa, marcada pelo rompimento com o modelo produtivo 

baseado na monocultura e focado na diversificação da produção. Dois fatores 

principais interferiram na saída dos associados da cooperativa, segundo a visão 

daqueles que ficaram na COOPTAR. O primeiro tem a ver com a demora em assentar 

as famílias excedentes do acampamento da Annoni. E o segundo em relação ao 

modelo produtivo adotado (BONAMIGO, 2002; NEUMAN, FERREIRA e SCARIOT, 

2002). .

As modificações introduzidas na COOPTAR transformaram a estrutura produtiva 

da cooperativa, a qual permanece até os tempos atuais, tendo havido apenas 

pequenas alterações. A produção e a organização do processo de  trabalho estão 
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divididos em seis setores, quais sejam: frigorifico, lavoura, suíno, produção de leite, 

horta e creche para os filhos dos associados. Os associados da Cooperativa dividem 

as suas tarefas e horários de acordo com a dinâmica específica de cada setor. Em 

relação aos espaços formativos, são realizadas reuniões semanais ou quinzenais, 

nas quais são discutidas as questões que envolvem a vida da cooperativa e a pauta 

de discussão do movimento (BONAMIGO, 2002).

Com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos e demais sindicatos cutistas, a 

COOPTAR, no período de construção do frigorífico, abriu uma filial da Cooperativa 

em Passo Fundo, conhecido como Mercado da Reforma Agrária, com a finalidade 

de comercializar seus produtos à população. Após, três anos de funcionamento, foi 

fechado em virtude da inviabilidade econômica e falta de mão-de-obra (BONAMIGO, 

2002).

No frigorífico, há um coordenador e uma coordenadora geral, responsáveis 

por todas as atividades. Já os trabalhadores foram divididos em quatro equipes: 

administração, abate, evisceração, fábrica de embutidos e corte. Cada equipe tem um 

coordenador responsável. O setor administrativo é responsável pela administração 

de toda a cooperativa, e não apenas pelo abatedouro e fábrica de embutidos. Esta 

equipe é responsável pela contabilidade, comercialização, finanças, atas, relações 

institucionais com bancos e demais cooperativas e/ou entidades (BONAMIGO, 2002).

A COOPTAR compreende uma área de 203 ha, localizada no Assentamento 

16 de Março onde vivem e trabalham, desde 1996, 14 famílias. Essas famílias 

trabalham em regime de cooperação integral, sendo a terra e os meios de produção 

de propriedade e uso coletivos, com exceção da Agrovila, que fica em um lote de 300 

m², onde estão localizadas as casas dos associados. Cada família possui um terreno 

individual de 10x30m no interior da agrovila, onde se localiza a casa e eventuais 

galpões para armazenar utensílios e um jardim com flores e árvores de sombra. Além 

do quintal, fora da área de delimitação da agrovila, existe, para uso individual de 

cada família, um terreno de 15x15m destinado à produção de alimentos que não são 

produzidos no coletivo, porém nem todas as famílias utilizam esta área (NEUMAN, 

FERREIRA e SCARIOT, 2002; BONAMIGO, 2002).
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Figura 3 – Registro fotográfico da entrada da Agrovila e COOPTAR na Comunidade 
16 de Março

Fonte: Acervo pessoal da autora (2018).
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A distribuição das casas, que foram construídas com recursos próprios ou com 

renda proveniente da própria cooperativa, segue a forma de um quadrado, sendo o 

pátio interno utilizado como área de lazer com um campo de futebol e para a produção 

de árvores frutíferas. E a área de delimitação da agrovila é feita com eucaliptos e 

árvores nativas. Todas as casas contam com rede elétrica instalada, água encanada 

proveniente de um poço artesiano, assim como banheiro interno ligado à uma rede de 

esgoto. O atendimento à saúde é pelo SUS. E os filhos em idade escolar frequentam 

a Escola Estadual de Ensino Fundamental 29 de Outubro (NEUMAN, FERREIRA e 

SCARIOT, 2002; BONAMIGO, 2002).

Figura 4 – Registro fotográfico da entrada da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
29 de Outubro na Comunidade 16 de Março
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Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017).

A Escola Estadual de Ensino Fundamental 29 de Outubro, tem esse nome em 

uma referência ao dia da ocupação da Fazenda Annoni em 1985. A instituição de 

ensino foi uma, entre as oito escolas estaduais a funcionarem a partir de 1987, em 

um acampamento do MST. Estudos de Bonamigo (2002), levantaram que em 2001 

estava em andamento, um projeto de reformulação pedagógica com vistas a estreitar 

ainda mais as relações assentados/movimento/escola, prevendo o desenvolvimento 

de projetos específicos relacionados ao currículo, metodologia, através de oficinas 

com temas relacionados à terra, à cooperação, ao movimento, etc.
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4. CONCLUSÃO

Com esta síntese teórica, que envolve a criação da COOPTAR e da fundação 

da Agrovila, pretende-se demonstrar que o desenvolvimento do trabalho cooperativo 

possibilitou a criação de novos espaços de aprendizagem, de outras práticas de 

produção e da construção de novas relações interpessoais. Desse modo, novas 

expectativas e esperanças foram sendo alimentadas, contribuindo assim para o 

fortalecimento da resistência das famílias na terra conquistada. 

A apropriação de uma nova forma de produzir articulada com a vivência das 

famílias, foram transformando o modo de ver, de viver e de ser dessas pessoas. 

Rompendo assim, com uma tradição de vida e de relações sociais de produção 

pautadas no individual que antes eram desenvolvidas. Sem dúvidas, foram 

rompimentos provocados pelo desenvolvimento de práticas coletivas e solidárias, 

reflexo de uma nova formação humana, política e social (BONAMIGO, 2002).

REFERÊNCIAS 

BONAMIGO, Carlos Antônio. Pra mim foi uma escola... o princípio educativo do 
trabalho cooperativo. Passo Fundo: UPF, 2002.

BONAVIGO, Elizabete Ana, BAVARESCO, Pedro Antônio. Fazenda Annoni: da 
ocupação ao assentamento definitivo. In: TEDESCO, João Carlos; CARINI, Joel João. 
Conflitos agrários no norte gaúcho 1980-2008. Porto Alegre: EST edições, 2008.

DICKEL, Simone Lopes. O processo histórico de desapropriação da Fazenda 
Annoni. In: XXVIII Simpósio Nacional de História: Lugares dos historiadores: 
velhos e novos desafios. 2015. Florianópolis/SC. Anais XXVIII Simpósio Nacional 
de História: Lugares dos historiadores: velhos e novos desafios. Florianópolis/
SC: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC), 2015. p. 01-16.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2010.

KRZYSCZAK, Fábio Roberto. O meio ambiente na percepção dos assentados pelo 
MST/INCRA: um estudo sobre os assentamentos da antiga Fazenda Annoni–
Pontão/RS. 2010. Dissertação (Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento) - Centro 
Universitário Univates. Lajeado, RS. 2010. 



22

MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 
8 ed. São Paulo – Rio de Janeiro: Hucitec,  Abrasco, 2004.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – MST. Segunda 
turma de Agronomia do Instituto Educar foca na formação agroecológica. 
Disponível em: http://www.mst.org.br/2015/06/24/segunda-turma-de-agronomia-do-
instituto-educar-foca-na-formacao-agroecologica.html. Acesso em 28/03/2017.

NEUMAN, Selvino Pedro. FERREIRA, Paulinho. SCARIOT, Adriano. Trajetória da
apropriação do espaço agrário e estratégias de sustentabilidade na Cooperativa 
de Produção Agropecuária Cascata (Cooptar). Trabalho apresentado no XL 
Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural. 2002.

SCHWENDLER, Sõnia Fátima. A participação da mulher na luta pela terra: dilemas 
e conquistas. In: FERNANDES, Bernardo Mançano; MEDEIROS, Leonilde Servolo 
de; PAULILO, Maria Ignez (orgs). Lutas camponesas contemporâneas: condições, 
dilemas e conquistas. A diversidade das formas das lutas no campo. V.2. São Paulo: 
Editora UNESP; Brasília, DF: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, 
2009. (p.203-221).

http://www.mst.org.br/2015/06/24/segunda-turma-de-agronomia-do-instituto-educar-foca-na-formacao-agroecologica.html
http://www.mst.org.br/2015/06/24/segunda-turma-de-agronomia-do-instituto-educar-foca-na-formacao-agroecologica.html


22

10.48209/978-02-RURAL6-6-4

AGROECOLOGIA E PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA AGROECOLOGIA E PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA 

NA FORMAÇÂO DE JOVENS DO CAMPONA FORMAÇÂO DE JOVENS DO CAMPO
Evandro da Rosa Silveira2

Diego Henrique Limberger3

Liziany Müller Medeiros4

2 Especialista. Professor/Monitor na Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul;                             
evandro.efasc@gmail.com;
3 Especialista. Professor/Monitor na Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul; 
limbergerdiego@gmail.com;
4 Doutora. Professora do Curso de Educação do Campo UFSM. UFSM;                                                                
lizianym@hotmail.com

mailto:evandro.efasc@gmail.com
mailto:limbergerdiego@gmail.com
mailto:lizianym@hotmail.com


24

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, conforme Queiroz (2004) a Pedagogia da Alternância surgiu em 

1968, no Espírito Santo sob a liderança do padre jesuíta Humberto Pietrogrande. As 

ações pastorais promovidas por tal líder, juntamente com o Movimento de Educação 

Promocional do Espírito Santo (MEPES), deram origem às três primeiras Escolas 

Famílias Agrícolas da região: Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e Olivânia após se 

espalharam aos outros estados.

Assumida pela educação do campo, a Pedagogia da Alternância insere-se nos 

vários programas e projetos educacionais com as fases denominadas tempo-escola 

e tempo-comunidade, que:

Não podem ser compreendidos de forma separada, mas sim distintos no que diz 
respeito ao espaço, tempo, processos e produtos [...]. Estão intrinsecamente 
ligados à forma de morar, trabalhar e viver no campo. Falam-nos de limites e 
possibilidades para organização da educação escolar, mas muito mais do que 
isto, anunciam outra forma de fazer a escola, de avaliar, de relação com os 
conteúdos, das ferramentas de aprendizagem, da relação entre quem ensina 
e quem aprende (BRASIL, 2006, p. 1).

 A Pedagogia da Alternância dos Centro de Formação por Alternância (CEFFA) 

representa um caminhar permanente entre a vida e a escola, vai da experiência de 

saberes mais teóricos para voltar novamente à experiência, e assim sucessivamente 

(GIMONET, 2007). Caldart (2008) entende que se faz educação para e pela autonomia 

dos sujeitos, e, se estes estão no ou são do campo, vivem relações sociais específicas 

da vida no e do campo e devem ser educados para que se organizem e assumam a 

condição de sujeitos da direção de seu destino.

Conforme o parecer 01/2006 do MEC a alternância deve supor estreita conexão 

entre os dois momentos de atividades em todos os níveis – individuais, relacionais, 

didáticos e institucionais. Não há primazia de um componente sobre o outro. A ligação 

permanente entre eles é dinâmica e se efetua em um movimento contínuo de ir e 

retornar, embora seja a forma mais complexa da alternância, seu dinamismo permite 

constante evolução. No curso de Especialização em Agricultura Familiar Camponesa 

ocorrem dessa forma os encontros presenciais ocorre a cada dois meses em um 

local pré-definido podendo ser em qualquer região das quais os alunos fazem parte. 
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A pedagogia de alternância é conforme Caldart (2008) um instrumento 

pedagógico que articula o tempo e o espaço de formação para facilitar o intercâmbio 

entre o meio de vivência, promovendo a autonomia dos jovens, através do princípio de 

ação-experiência, reflexão-teoria e ação-experimentação. Conforme Cordeiro et al. 

(2011), a Pedagogia da Alternância destaca situações que permeiam sua efetivação, 

pois articula experiência educativa em diferentes espaços e tempos educativos, teoria 

e prática, ensino e pesquisa, trabalho e educação, escola e comunidade visando 

garantir o direito à educação dos sujeitos do campo. 

A Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul (EFASC) está localizada região 

do Vale do Rio Pardo, na depressão central do Rio Grande do Sul. É a primeira 

Escola Família Agrícola (EFA) na região sul do Brasil e está filiada a UNEFAB - União 

Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil, que por sua vez esta filiada a 

AIMFR - Associação Internacional dos Movimentos Familiares de Formação Rural. 

Também atua na Rede CEFFAs - Centros Familiares de Formação por Alternância, 

que congrega as EFAs e as CFRs - Casas Familiares Rurais no Brasil. 

A EFASC possui um processo educativo que mistura os trabalhos diários 

no campo com o cotidiano da sala de aula, com conteúdos e métodos de ensino 

aprendizagem embasados na realidade do educando e fundamentado na Pedagogia 

da Alternância (Figura 1). Ocupa as dependências do Seminário São João Batista em 

Linha Santa Cruz para o internato, bem como a estrutura da Universidade de Santa 

Cruz do Sul – UNISC para realizar as atividades de formação. Possui um modelo 

diferenciado de educação para a juventude do campo, trabalha a partir da realidade 

vivenciada e capacita o jovem para se tornar um empreendedor no meio rural.

Assim, o presente artigo tem objetivo de refletir e analisar a importância do 

processo de ensino aprendizagem desenvolvido pela Escola Família Agrícola de Santa 

Cruz do Sul (EFASC), com jovens do campo filhos e filhas de agricultores familiares 

da região do vale do Rio Pardo e a articulação entre Agroecologia e Pedagogia da 

Alternância no desenvolvimento da região. 
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Figura 1 Card de divulgação da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul (EFASC).

 Fonte: Site EFASC, disponível em: http://efasantacruz.blogspot.com/

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A Pedagogia da Alternância propicia que a aprendizagem dos estudantes ocorra 

em diferentes espaços, alternando entre o meio escolar e o meio sociofamiliar. Já 

que, durante um determinado tempo o estudante permanece na escola e, outro em 

sua realidade, com o intuito de apreender sem se desvincular do local onde vive, 

conhecendo, valorizando, intervindo. Está embasada em instrumentos pedagógicos, 

os quais servem de instrumentos de pesquisa e ligação entre escola e comunidade, 

conforme Queiroz (2004), o tempo escola e tempo comunidade de modo integrativo, 

aproxima escola e comunidade e constitui processos educativos voltados para as 

especificidades dos sujeitos educandos envolvidos no processo 

Ribeiro (2009), ressalta que a Pedagogia da Alternância tem o trabalho como 

princípio educativo de uma formação humana integral ao articular dialeticamente 

o trabalho produtivo, praticado na agricultura, pecuária e pesca, ao ensino formal, 

efetuado na escola básica, profissional ou superior. Os camponeses são os sujeitos 

http://efasantacruz.blogspot.com/
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construtores da agricultura agroecológica, e ao longo dos séculos, gerações de 

agricultores desenvolveram sistemas agrícolas complexos, diversificados e localmente 

adaptados (ALTIERI, 2012, p.159). Os agricultores(as) também são vistos como 

sujeitos ativos da transformação do mundo ou da sua realidade (CAPORAL, 2013).

A agroecologia constitui um conjunto de conhecimentos sistematizados, 

baseados em técnicas e saberes tradicionais (dos povos originários e camponeses) 

“que incorporam princípios ecológicos e valores culturais às práticas agrícolas 

que, com o tempo, foram desecologizadas e desculturalizadas pela capitalização e 

tecnificação da agricultura” (LEFF, 2002). Ressalta-se que a agroecologia ajuda a 

pedagogia da alternância na construção de novos conhecimentos, como um enfoque 

dialógico, científico, prático e cultural, que valoriza o saber local, trabalhando com 

a autonomia dos agricultores, preservando e conservando os recursos naturais da 

sociobiodiversidade. 

A união entre agroecologia e pedagogia da alternância ajuda na construção 

de uma educação Libertadora, que valoriza o saber local e também o científico, o 

campo e a produção de alimentos; que respeita as questões geracionais, de gêneros 

e principalmente preserva os recursos naturais. 

A EFASC promove através da Pedagogia da Alternância, manter os estudantes 

com o vínculo com a família e a comunidade, pois permanece uma semana na escola 

em regime de internato e outra semana junto à família aplicando na propriedade o 

conhecimento adquirido (Figura 2). Como matriz transversal ao processo de ensino 

aprendizagem realizado pela EFASC destaca-se a agroecologia, através de uma 

formação integral que envolve diversas áreas do conhecimento. A agroecologia nasce 

num ambiente de busca e construção de novos conhecimentos, como um novo enfoque 

científico, capaz de dar suporte a uma transição a estilos de agriculturas sustentáveis 

e, portanto, contribuir para o estabelecimento de processos de desenvolvimento rural 

sustentável (CAPORAL; COSTABEBER, 2003). 
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Figura 2 Estudantes com atividades em tempo escola na EFASC.

Fonte: Arquivo dos autores.

Para Altieri (2012), a agroecologia consiste em uma abordagem holística 

transdisciplinar que integra os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos 

avaliando e discutindo o efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a 

sociedade como um todo. Uma abordagem agroecológica incentiva os pesquisadores 

a penetrar no conhecimento e nas técnicas dos agricultores, objetivando alimentar 

sistemas agrícolas complexos, nos quais as interações ecológicas e os sinergismos 

entre os componentes biológicos criem, eles próprios, a fertilidade do solo, a 

produtividade e a proteção das culturas (ALTIERI, 2012)

A agroecologia é um dos princípios da EFASC, pois está diretamente relacionada 

com a construção de uma sociedade mais justa, de uma forma de pensar a agricultura 

que cause menos dano ao meio ambiente, que valorize o homem e a mulher do 

campo. A formação técnica de jovens do campo via da pedagogia da alternância, além 

de ser uma alternativa para uma educação contextualizada e voltada a realidade, 

ela deve estar fundamentada na agroecologia, juntas constituem uma educação 
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emancipadora analisando e buscando soluções para os problemas socioambientais. 

E que a postura em sala de aula cabe ao professor além de questionar buscar junto 

aos jovens possíveis soluções para os problemas ambientais (CALVALCANTE, 2009). 

Para CALVALCANTE (2009) a busca pela produção a partir do paradigma 

agroecológico, onde a visão da agricultura ultrapassa a simples concepção de 

produção e abraça a concepção de relacionamento com a terra, com as pessoas que 

vivem nela, evidenciando um potencial ambientalizador. A proposta de uma educação 

contextualizada está diretamente relacionada à possibilidade de se construírem 

práticas pedagógicas que caminhem de acordo com os interesses dos sujeitos da 

educação. 

Respeitar o modo de vida dos formandos e fortalecer o papel das comunidades 

na definição e no funcionamento do tipo de escola que eles almejam é uma das 

prioridades da Escola Família Agrícola. Tais características acordam com as ideias 

de Freire (1996), o qual afirma ser a educação escolar uma questão cultural, uma 

atividade e um instrumento de cultura capazes de contribuir para a democratização 

fundamental da sociedade e para enriquecer os constituintes dela. 

Para Vergutz (2013) a aprendizagem na pedagogia da Alternância busca a 

substituição da linearidade por uma circularidade, não fechada e plana, mas em 

espiral, ou seja, um movimento em espiral do saber, que possibilita rever, repensar 

uma situação já vista, já conhecida, mas com um olhar diferente. A articulação dos 

tempos e espaços de formação ocorre através dos instrumentos pedagógico, e a 

organização pedagógica deve garantir ação-reflexão-ação, que acontece através dos 

instrumentos pedagógicos e pela estrutura circular que a alternância proporciona. 

Gimonet (2007) cita que o sujeito do campo, ao tornar-se estudante na proposta 

metodológica da Pedagogia da Alternância, caracteriza-se também como sujeito 

alternante, ou seja, pertencente e envolvido no movimento alternado da Pedagogia 

da Alternância, caracteriza-se como sujeito que, nas experiências, na complexidade 

das relações e situações amplia as possibilidades de aprendizagens a partir do 

movimento metodológico da alternância.

Para Vergutz; Cavalcante (2012) a proposta educacional da Pedagogia da 

Alternância desde a sua origem está diretamente ligada a realidade tendo vinculação 

entre os saberes institucionais e científicos e os saberes populares e/ou de senso 
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comum. Este processo educacional parte da concepção de que a aprendizagem 

transforma já que é o próprio processo de viver, é o apropriasse de si mesmo. 

Segundo Calvalcante (2009) as ações desempenhadas pela pedagogia da 

alternância, como o viver e conviver no local com responsabilidades e pertencimento; 

o Diálogo de saberes entre saberes populares e científicos traz um amadurecimento 

dos sujeitos quanto aos desafios; A ação em redes nacionais, locais e regionais é um 

parâmetro instigante. 

A pedagogia da alternância através da sua organização alternada possibilita 

aos sujeitos refletirem sobre as ações, implicando numa atitude transformadora e 

consciente do mundo que os rodeia (VERGUTZ, 2013, p.93). Segundo Vergutz (2013) 

o aprender acontece no movimento da ação e da reflexão, que faz interagir diferentes 

saberes e experiências através do distanciamento e consequentemente aproximação 

dos objetos proporcionando o conhecer crítico e a conscientização (Figura 3). A 

Pedagogia da Alternância “parte da experiência da vida cotidiana (familiar, profissional, 

social) para ir em direção à teoria, aos saberes dos programas acadêmicos, para, em 

seguida, voltar à experiência, e assim sucessivamente” (GIMONET, 2007, p. 16). 

Figura 3 Pedagogia da Alternância.

Fonte: Vergutz (2013).
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Alternância de tempo e de local de formação, ou seja, de período em situação 

sócio–profissional e em situação escolar, significa uma outra maneira de aprender, 

de se formar, associando teoria e prática, ação e reflexão, o empreender e o aprender 

dentro de um mesmo processo, significa uma maneira de aprender pela vida, partindo 

da própria vida cotidiana, dos momentos experienciais, dando prioridade a experiência 

familiar, social e profissional, e conduz a partilha do poder educativo, valorizando 

o saber de cada um e os contextos de vida (GIMONET, 2005). Não é apenas a 

alternância de tempos e espaço que possibilita uma aprendizagem significativa, 

a organização metodológica é fundamental para que de fato possa ocorrer a 

associação entre ação e reflexão, e a organização metodológica da alternância está 

orientada em instrumentos pedagógicos, os quais possibilita uma formação integral 

e contextualizada fundamentada também na cooperação e na partilha do poder 

educativo (VERGUTZ, 2013). 

Gimonet (2005, p. 76) revela a importância da escola que não prende 

adolescentes entre paredes, mas que lhe permita aprender através dos ensinamentos 

da escola, mas também através dos da vida cotidiana, graças a uma alternância de 

estadias entre a propriedade familiar e o centro escolar. Os instrumentos pedagógicos 

além de assumirem a característica de registros das alternâncias se estruturam 

potencializado a pesquisa, a interrogação, o diálogo, a experimentação, a troca, a 

expressão, a sistematização através de relações com o viver, com o trabalho, com 

o distanciamento e com respeito aos diferentes saberes e relações existentes na 

humanidade (VERGUTZ, 2013). 

De maneira geral, os instrumentos pedagógicos da alternância potencializam 

uma aprendizagem contextualizada com o jovem do campo da região do Vale do Rio 

Pardo, problematizando e encontrando soluções através do conhecer sistêmico.

3. METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada na EFASC, com jovens recém-formados, que estão em 

processo de estágio curricular obrigatório para obtenção do diploma em técnico em 

agricultura.  Trata-se de educandos e educandas com faixa etária aproximada entre 

17 e 19 anos. Devido a abrangência regional da EFASC de 10 municípios do Vale do 

Rio Pardo, optou-se por um recorte na escolha de jovens com condições de relevo, 
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solo e topografia diferentes, tamanho de propriedade agrícola e atividade principal 

de renda. Também é importante salientar a escolha referente as questões de gênero, 

pois dos entrevistados 40% são do gênero feminino e 60 % masculinos. 

A cada dois meses esses jovens se reúnem na EFASC para realizar a socialização 

da prática de estágio. Aproveitou-se um desses encontros para realização da 

pesquisa. As pesquisas foram realizadas através de um questionário semiestruturado, 

com perguntas que se referem, desde o ingresso do jovem na EFASC, principais 

mudanças e interferências ocorridas durante a formação, a influência das ações na 

construção do conhecimento e a compreensão da agroecologia. 

Após realização das pesquisas foi realizada a sistematização dos resultados, 

analisando cada questão individualmente, referente as respostas dos estudantes.  

Para Lakatos; Marconi (2003, p. 195) entrevista é um encontro entre duas pessoas 

ou mais, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. É um procedimento 

utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico 

ou no tratamento de um problema social. 

Quanto ao conteúdo, Selltiz (1965, p.286-95) citado por Lakatos e Marconi 

(2003, p. 195) apresenta os objetivos: Averiguação de “fatos”. Descobrir se as 

pessoas que estão de posse de certas informações são capazes de compreendê-

las. Determinação das opiniões sobre os “fatos”. Conhecer o que as pessoas pensam 

ou acreditam que os fatos sejam. A entrevista com um questionário padronizado 

para todos teve como objetivo obter um padrão das informações para facilitar a 

sistematização e uso das informações de melhor forma para geração de gráficos e 

tabelas de informações principalmente. Lakatos;Marconi (2003, p. 196) caracteriza 

como entrevista padronizada aquela em que o entrevistador segue um roteiro 

previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela 

se realiza de acordo com um 34 questionário elaborado e é efetuada de preferência 

com pessoas selecionadas de acordo com um plano. 

O motivo da padronização é obter, dos entrevistados, respostas às mesmas 

perguntas, permitindo “que todas elas sejam comparadas com o mesmo conjunto 

de perguntas, e que as diferenças devem refletir diferenças entre os respondentes e 

não diferenças nas perguntas” Lodi, (1974:16) citado por Lakatos e Marconi (2003). 
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O pesquisador não é livre para adaptar suas perguntas a determinada situação, de 

alterar a ordem dos tópicos ou de fazer outras perguntas. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de um levantamento quantitativo, 

desenvolvido através da aplicação de um questionário, sendo analisado e qualificado, 

através de uma abordagem qualitativa, por entender que são abordagens interligadas 

na medida em que uma permite tradução, um significado que é atribuído à grandeza 

com que o fenômeno se manifesta, mas que por outro lado é necessário interpretá-la 

qualitativamente, pois, sem relação a algum referencial, não tem significação em si 

(GATTI, 2007), citado por Pozzebon (2015). 

O levantamento quantitativo teve por objetivo quantificar os dados coletados, 

traduzindo-os através de números e facilitando, assim, a classificação e posterior 

análise (SILVA; MENEZES, 2001) citado por Pozzebon (2015). O levantamento de 

dados foi realizado através da aplicação do questionário físico disponibilizado a cada 

estudante, contendo questões abertas com o intuito de conhecer/identificar:

Como o processo de aprendizagem via Pedagogia da Alternância, seus 

movimentos, seus instrumentos pedagógicos e a construção do conhecimento 

agroecológico a partir das práticas, debates e ações na sessão escolar e familiar 

vivência ao decorrer do processo de 60 alternâncias. E esse artigo tem como base 

a opinião de educandos e educandas em período de estágio e com distanciamento 

do processo formal da alternância, mas plenamente vinculados em seus espaços de 

estágio.
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

  No que se refere a resultados, a primeira pergunta realizada foi sobre a relação 

com a agricultura antes de ingressar na EFASC 20% contribuíam plenamente nas 

atividades, porém com pouco envolvimento e reflexão. 60% tinha pouca relação com 

a agricultura, apenas ajudando os pais quando solicitado, com pouca curiosidade e 

reflexão do porque estava realizando as atividades. E os 20 % restantes não possuía 

nenhuma relação com a agricultura e pouca compreensão, pois os pais empregados 

rurais. 

Relacionado as principais mudanças após o ingresso na EFASC, foi dividido 

em dois subitens propriedade e percepção de vida. Em 80 % dos entrevistados 
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aconteceu como principal mudança o aumento da produção de alimentos para a 

autossuficiência alimentar da família, sendo essa produção agroecológica, com a 

aplicação de práticas e técnicas estudadas durante o processo de formação e com o 

resgate cultural de variedades de sementes crioulas e de saberes culturais. Destaca-

se nessa questão que na maioria das propriedades o processo de produção está 

de responsabilidade dos pais, sendo a mudança e aplicação de um novo sistema 

de produção algo que gera bastante resistência por parte das famílias. Uma das 

entrevistadas enfatiza muito a importância da mãe, “pois ela apoia e contribui com 

essa ideia, colocando-a em prática na produção de alimentos para o consumo de 

nossa família”. Outro aspecto relacionado foi a redução do uso de adubos sintéticos 

e agrotóxicos nas principais culturas agrícolas, 20% a interferência na produção foi 

pouca, pois não tem área de terra própria para a produção agrícola. 

A percepção de vida foi citada por 100% dos entrevistados a mudança na 

percepção do campo como um local de vida, que é possível permanecer com 

qualidade de vida. O conhecer a comunidade melhor aparece com frequência para 

Todos os entrevistados destacaram o quão mudou a sua relação com a família, 

contato com a agricultura e comunidade, a partir do debate, aulas e instrumentos 

pedagógico que os instigaram a conhecer primeiramente a si mesmo, por segundo 

sua família e, em sequência, seu meio profissional e comunitário. Essa mudança 

também se deve as suas experimentações agrícolas, produzindo alimentos limpos e 

vislumbrando possibilidades de também permanecer na propriedade com qualidade 

de vida.

As principais práticas agroecológicas realizadas citadas por 100% dos 

entrevistados foram principalmente voltadas a recuperação e produção de sementes 

crioulas, realização de caldas e extrato de plantas para o controle de insetos pragas, 

de iscas naturais para a mosca da fruta, composto orgânico, vermicomposto e 

biofertilizantes para o processo de nutrição das plantas, práticas de recuperação 

do solo e conservação do solo. No entanto, 60% ainda citaram a recuperação de 

receitas de preparo e processamento de alimentos com as pessoas mais antigas da 

comunidade e avós. 

A sessão escolar tem por função contribuir na reflexão da realidade dos/as 

educandos/as e a partir deste constituir uma nova ação em seu meio. Partindo desta 
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compreensão é só no espaço escolar que acontece a construção do conhecimento 

técnico e agroecológico nos educandos, mas também no momento em que estão 

em sua sessão familiar, dialogando com seus familiares e agricultores/as, ou seja, 

os educandos passam a ser responsáveis na produção de saberes, a partir de 

sua prática e observação no momento que constituí uma área de experimentos e 

produção de alimentos, de uma elaboração de composto, biofertilizante, cultivos, 

manejos e outros saberes inerentes a produção de cada cultura agrícola. Na escola se 

compreende, se visualiza, mas nós compreendemos que as propriedades e locais não 

são igualitárias as condições da escola, por isso, esses saberes agroecológicos são 

mais enriquecedores e de cada educando que pensa seu espaço e agroecossistema 

a local, além das relações humanas que se fortalecem. 

Para que ocorra a autonomia e apropriação por parte dos estudantes na 

aprendizagem via pedagogia da alternância o professor tem o papel de mediador do 

processo de aprendizagem, e através da busca na realidade possibilita aos estudantes 

uma aprendizagem crítica para sua atuação como sujeito na sociedade, conhecendo 

e conseguindo incrementar e melhorar a realidade onde vive. 

Dos entrevistados 100% não tinha noção do que era a agroecologia antes 

do ingresso na EFASC, como pode ser observado na resposta de uma estudante 

entrevistada: 

“Na verdade, antes do ingresso na EFASC eu nem sabia que existia 
agroecologia, como estamos submersos a produção convencional, por vezes 
nem temos contato com outras formas de se produzir, de fazer agricultura”. 
(Educanda A)

A compreensão da agroecologia por todos entrevistados ficou evidente após o 

ingresso na EFASC, como pode ser destacada na resposta a seguir: 

“Agora, após a minha formação na EFASC, percebo que agroecologia é 
muito mais que apenas produzir agroecologicamente, é produzir um alimento 
saudável, é refletir//agir de forma mais justa e igualitária, em todos os espaços. 
Isso quer dizer que, é não visibilizar a mulher agricultora, é não vender tão mais 
caro o alimento por ser agroecológico. A agroecologia ultrapassa os limites de 
produção agrícola, é pensar diferente e acima disso, viver de outra maneira, 
pensando nas relações sociais que movem as práticas produtivas, buscando 
um mundo socialmente justo e igualitário par todas e todos. Agroecologia é 
luta, é fazê-la diariamente”. (Educanda B)
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O movimento da alternância possibilita a junção entre prática teorizada e teoria 

aplicada, fazendo com que o estudante aprenda aspectos relacionados a realidade. 

A construção do conceito de agroecologia pelos jovens vai ocorrendo através do 

processo de formação, tanto pelas pesquisas realizadas na realidade, quanto pela 

reflexão na sessão escolar das diversas áreas do conhecimento. Tudo inicia da 

tomada de consciência de conhecer a si mesmo e a realidade a qual os estudantes 

estão inseridos, para posteriormente questionar e buscar a transformação dessa 

realidade. 

5. CONCLUSÃO

Após todas considerações podemos concluir que a formação desenvolvida 

pela EFASC é voltada para jovens do campo filhos de agricultores e estudantes 

do ensino médio e técnico em agricultura, que moram no meio rural e através da 

pedagogia da alternância e seus instrumentos pedagógicos e uma prática docente 

problematizadora e reflexiva faz com que os estudantes consigam desenvolver o 

processo de observação, reflexão e ação. O conhecimento construído com esses 

estudantes segundo Paulo Freire é chamado de práxis, a ação construtora e 

renovadora consorciando prática com teoria. “A teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, 

assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática 

com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade.

E, após viverem as sessões escolares e familiares, passado o processo 

de formação formal, os/as educandos e educandas além de estudar, conhecer e 

desenvolver o local onde vivem, podem optar pela permanência no campo. Não 

sendo a única opção, pois muitos acabam permanecendo no campo e estudando, o 

que é essencial e acaba com o mito de que para trabalhar no campo não é necessário 

estudar. Isso tudo é resultado de uma educação libertadora, com o ensino voltado 

para a realidade.

Muitos avanços vêm sendo realizados, principalmente em relação ao processo 

de formação dos jovens, produção de alimentos para autoconsumo, resgate de 

saberes culturais e de espécies e compreensão da agroecologia. No entanto, alguns 

desafios são necessários de superar para que os jovens consigam implementar ainda 

mais práticas agroecológicas como por exemplo, a pouca abertura e resistência do 
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processo de mudança por algumas famílias, a dependência financeira de uma única 

matriz comercial das propriedades que dificulta vislumbrar outras possibilidades. 

Muitos desses desafios acabam dificultando a permanência de alguns jovens nas 

propriedades. 

Para conseguir avançar ainda mais podemos concluir que está cada vez mais 

evidente e necessária a articulação entre agroecologia e pedagogia da alternância na 

formação de jovens do campo filhos e filhas de agricultores, tendo grande contribuição 

para a continuidade e desenvolvimento do campo, através de uma agricultura mais 

limpa, justa e igualitária com qualidade de vida e o essencial de tudo, com pessoas 

no campo.  
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1. INTRODUÇÃO

Estudos apontam que o Brasil é o maior consumidor de produtos agrotóxicos no 

mundo. Em decorrência disso, os agrotóxicos possuem uma ampla cobertura legal 

no Brasil, com um grande número de normas legais. Neste sentido, a chamada “Lei 

dos Agrotóxicos”, promulgada em 1989, Lei nº 7.802/ 89, alterada posteriormente 

pela Lei no 9.974/2000, tem especial importância. Anteriormente, a legislação que 

regulamentava o setor tinha como base o Decreto nº 24.114/1934, época em que 

os produtos organossintéticos, largamente empregados na atualidade, sequer eram 

utilizados como agrotóxicos (GARCIA et al, 2005).

Os agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, remédios de 

plantas, veneno são todas terminologias adotadas para determinar um grupo de 

substâncias químicas amplamente utilizadas no Brasil na agricultura e nas pastagens 

para pecuária, a partir da década de 1950, na chamada Revolução Verde. Esse 

período foi caracterizado por profundas mudanças no processo tradicional de 

trabalho agrícola, bem como pelos impactos decorrentes deste processo sobre o 

meio ambiente e a saúde das populações. Essas substâncias químicas também são 

utilizadas na proteção de florestas, nativas ou implantadas, de outros ecossistemas 

e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar 

a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres 

vivos considerados nocivos (PERES et al, 2003).

O uso de agrotóxicos oferece uma série de riscos à saúde e ao meio ambiente em 

geral. Seus efeitos se propagam através do ar e da água, atingindo não só localidades 

próximas as plantações agrícolas, como também o espaço urbano. As consequências 

da ingestão e/ou inalação dos agrotóxicos compreendem danos imediatos (agudos) 

e tardios (crônicos) à saúde. Contudo, evidencia-se que a fiscalização enfoca o 

tratamento dos casos graves em detrimento da proteção humana e ambiental. 

(CARNEIRO et al, 2015).

Por todo este contexto, é que o setor saúde tem sido de certo modo, convocado 

a participar mais ativamente desse debate, seja pela sua atuação relacionada ao 

cuidado direto de pessoas e populações atingidas pelos riscos ambientais e pelas 

intoxicações por produtos químicos, quanto pela valorização das ações de prevenção 
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de doenças e promoção de saúde, incorporando de fato a temática ambiental nas 

práticas de saúde pública e coletiva (BARCELLOS E QUITÉRIO, 2006).

Neste sentido, é que a área da vigilância em saúde, mais especificamente, a 

vigilância ambiental se destaca, tendo em vista que suas ações estão direcionadas 

aos fatores biológicos, que são representados por vetores, hospedeiros, reservatórios 

e animais peçonhentos, bem como aos fatores não biológicos, como a água, o ar, 

o solo, contaminantes ambientais, desastres naturais e acidentes com produtos 

perigosos. Assim, evidencia-se que as relações entre saúde e ambiente são integrantes 

de sistemas complexos, exigindo abordagens e articulações interdisciplinares e 

transdisciplinares.

 Frente ao exposto, entende-se a relevância de desenvolver a presente pesquisa 

bibliográfica na perspectiva de aprofundar os conhecimentos acerca da relação entre 

agrotóxicos e a saúde das populações, contribuindo assim para dar visibilidade as 

produções que versam sobre o tema. 

Assim, este trabalho tem como objetivo principal identificar e analisar a produção 

científica sobre agrotóxicos e saúde, em periódicos de destaque na área da saúde 

pública e coletiva, no período de 1988 a 2015. Para tanto, elaborou-se a seguinte 

questão de pesquisa: Quais as contribuições dos artigos científicos publicados em 

revistas nacionais que tratam da área da saúde pública e coletiva sobre o tema 

agrotóxicos e a saúde da população brasileira? 

2. METODOLOGIA

2.1 Tipo de pesquisa

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa. Para 

Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é aquela que se realizam a partir do registro 

disponível em livros, teses, artigos, entre outras; utilizando dados ou categorias 

teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores. 

As etapas que compreendem o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica, de 

acordo com Gil (2010) são: escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar, 

formulação do problema de pesquisa, elaboração do plano provisório de assunto, 

busca das fontes, leitura do material, fichamento, organização lógica do assunto e 
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redação do texto. 

Neste contexto, a abordagem qualitativa, segundo Minayo (2004), permite que 

a realidade social vá se construindo, segundo os princípios desta investigação, num 

certo número de formas qualitativamente diferentes de vivenciar a realidade ou de 

representá-la.

2.2 Técnica de coleta de dados

Os dados foram coletados nas Revistas Saúde em Debate e Revista de Saúde 

Pública, no período de 1988 a 2015. A escolha destas revistas deve-se ao fato de que 

ambas são reconhecidas historicamente por suas colaborações para a construção de 

um pensamento crítico na área da saúde. 

A Revista Saúde em Debate foi fundada em 1976 e, ao longo da sua existência 

tem sido fundamental à comunidade da Saúde Pública e Saúde Coletiva, na 

perspectiva do fortalecimento do processo da Reforma Sanitária no país. E a Revista 

de Saúde Pública foi fundada em 1967 e tem por finalidade publicar contribuições 

científicas originais sobre temas relevantes para a saúde pública em geral.   

Como a inserção das revistas nas bases de dados ocorreram em períodos 

diferentes, para esta pesquisa optou-se por utilizar, no caso da Revista Saúde 

em Debate, o site da biblioteca David Capistrano, na qual toda a coleção está 

disponível on-line para livre acesso. E para a Revista de Saúde Pública utilizou-se 

o Scientific Electronic Library Online – SciELO, que reúne todos os periódicos da 

revista desde sua criação.  

A seleção dos artigos não foi realizada utilizando palavras-chave, tendo em 

vista que num primeiro momento constatou-se que com este método de busca muitos 

artigos ficariam excluídos. Assim, o levantamento foi realizado a partir da análise do 

sumário de cada exemplar, sendo encontrado doze artigos, cinco na Revista Saúde 

em Debate e sete na Revista de Saúde Pública.

2.3 Método de análise dos dados

Os dados foram analisados utilizando o Método da Análise de Conteúdo, que 

segundo Severino (2007) é uma metodologia de tratamento e análise de informações 

constantes em documento, apresentados em diferentes linguagens: escritos, 
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orais, imagens e gestos. Essas diferentes linguagens são vistas como indicadores 

significativos, indispensáveis para a compreensão do problema de pesquisa. A 

Análise de Conteúdo descreve, analisa e interpreta mensagens/enunciados de todas 

as formas de discurso. 

Neste sentido, Bardin (2004) refere que a Análise de Conteúdo compreende 

o desenvolvimento das seguintes fases: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados obtidos. A pré-análise consistiu na organização do 

material coletado; a exploração do material, compreendeu a escolha das categorias 

teóricas partindo da aproximação dos conteúdos expressos nos artigos e por fim; o 

Tratamento dos resultados no qual se propôs inferências e interpretações acerca dos 

resultados encontrados utilizando para tanto, bibliografia pertinente para sustentar 

essas análises.  

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na perspectiva de apresentar as contribuições dos autores foram construídas 

duas categorias, considerando as aproximações das temáticas abordadas nos 

artigos, quais sejam:

3.1 Abordagem sobre os agrotóxicos relacionadas as ações de vigilância                       
à saúde

Analisando os artigos que tratam da relação dos agrotóxicos com a saúde 

humana, percebe-se que algumas produções abordam essa temática relacionada 

diretamente às ações a serem desenvolvidas no âmbito da vigilância em saúde. 

Isso ocorre em virtude da criação do Sistema Único de Saúde - SUS, que ocorreu 

na Constituição Federal de 1988, fruto da mobilização social no país, e que exige 

um repensar das práticas de saúde até então desenvolvidas, que eram focalizadas 

nos aspectos biológicos e curativos em detrimento da prevenção de doenças e 

da promoção da saúde, e que não eram resolutivas para a maioria da população 

brasileira. 

Desta forma, Albuquerque e Silva (2014) reforçam que para haver a mudança 

nas práticas há a necessidade de compreendermos a saúde em outro contexto, a partir 
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da produção social e das condições de sua plena realização. Assim, a determinação 

do processo saúde-doença se faz pela análise do modo de produção, do grau 

de desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais estabelecidas. 

Esse conceito amplo e político de saúde precisa ser efetivado na prática cotidiana 

desenvolvida pelas equipes de saúde.

Atuar nesta perspectiva significa promover a articulação das ações nos diferentes 

âmbitos de atuação, na busca pela integralidade da assistência e resolutividade dos 

problemas de saúde apresentados pela população. Neste contexto de constantes 

mudanças, Oliveira e Cruz (2015), focam seus estudos na área da vigilância em 

saúde, desenvolvendo assim uma reflexão sobre a trajetória do campo das vigilâncias 

epidemiológica, ambiental e sanitária em direção a um sistema mais integrado e 

resolutivo. 

Nesta mesma linha de estudos, os autores Freitas e Freitas (2005) referem que 

o debate em torno da área da vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária emerge 

e se intensifica, principalmente a partir da década de 1990, com a regulamentação do 

SUS, sendo possível conceber uma nova proposta de ação, mais ampla, pautada na 

Vigilância à Saúde das populações.

Conforme Brasil (2010), o conceito de vigilância em saúde, a partir da 

regulamentação do SUS, passa a incluir a vigilância e o controle das doenças 

transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; a vigilância da 

situação de saúde; vigilância ambiental em saúde; vigilância da saúde do trabalhador 

e a vigilância sanitária. Além disso, tem como objetivo principal a observação e a 

análise permanente da situação de saúde da população, por meio da articulação 

de um conjunto de ações destinadas a controlar os determinantes, riscos e danos à 

saúde de populações que vivem em territórios específicos, incluindo a abordagem 

tanto individual como coletiva, dos problemas de saúde. 

Assim, é possível verificar que os artigos analisados retratam os avanços e 

desafios de articulação das propostas de mudança organizacional e da integração de 

práticas em busca de respostas mais efetivas no âmbito da Vigilância em Saúde. Em 

relação à vigilância ambiental, que é uma área relativamente recente no campo das 

políticas públicas de saúde, um dos principais desafios encontrados é a definição do 
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seu objeto e a especificidade de suas ações (OLIVEIRA e CRUZ, 2015; BARCELLOS 

e QUITÉRIO, 2006).

Por conta disso, Barcellos e Quitério (2006) referem que a proposta de ação 

da vigilância ambiental integra três elementos essenciais: a vigilância de efeitos 

sobre a saúde, como agravos e doenças; a vigilância de perigos, como agentes 

químicos, físicos e biológicos que possam ocasionar doenças e agravos; e a 

vigilância de exposições, através do monitoramento da exposição de indivíduos ou 

grupos populacionais a um agente ambiental ou seus efeitos clinicamente ainda não 

aparentes.

Sobre a vigilância de exposições, esta pode ser compreendida de forma 

ampla, tratada não como um atributo da pessoa, mas como um conjunto de relações 

complexas entre a sociedade e o ambiente, sendo esta relação central para a 

definição de indicadores e para a orientação da prática de vigilância ambiental. Esse 

esforço pressupõe a ampliação das ações ambientais coordenadas pelo setor saúde, 

que tem se mantido como parceiro de outros setores, principalmente nas ações de 

saneamento. 

No que se refere à exposição aos agrotóxicos, de acordo com Carvalho et al 

(1990); Siqueira e Kruse (2008); Soares e Porto (2012), esta ocorre freqüentemente nos 

setores agropecuário, da saúde pública, de firmas desinsetizadoras, e de transporte, 

comercialização e produção de agrotóxicos, além da contaminação alimentar e 

ambiental que coloca em risco grupos populacionais. A grande explosão demográfica 

verificada nos últimos anos tem trazido como consequência o aumento da demanda 

por alimentos e, por outro lado, incentivado a agricultura na modernização e adoção 

de novas técnicas e métodos de controle de pragas que possibilitem incrementar a 

produtividade agrícola.

Infelizmente identifica-se na análise dos artigos publicados que a notificação e 

a investigação das intoxicações por agrotóxicos são ainda muito precárias em nosso 

país. Dificuldades de acesso da população urbana e rural aos centros de saúde e 

diagnósticos incorretos são alguns dos fatores que influenciam esse sub-registro. 

Além disso, na maioria dos estados e municípios brasileiros, tais agravos ainda não 

são de notificação compulsória aos sistemas de vigilância à saúde. 
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3.2 Abordagem do uso de agrotóxicos e as repercussões para a saúde 

A utilização dos agrotóxicos no meio rural brasileiro, de acordo com Siqueira e 

Kruse (2008), tem trazido uma série de consequências, tanto para o ambiente, quanto 

para a saúde das populações. Essas consequências são condicionadas, geralmente, 

por fatores relacionados ao uso inadequado dessa substância, a pressão exercida 

pela indústria e o comércio para esta utilização, a alta toxicidade de certos produtos 

e a precariedade dos mecanismos de vigilância ambiental. 

Por conta disso, os efeitos do uso de agrotóxicos para a saúde humana têm 

sido objeto de pesquisa para diversos estudos, tais como os de Carvalho et al (1990), 

Santos Filho (1993) e Cavaliere et al (1996). Muitos deles buscam retratar/detectar a 

presença dessas substâncias químicas em nosso organismo e em resíduos presentes 

nos alimentos que consumimos, apontando assim a possibilidade de ocorrência de 

diversas anomalias congênitas, de câncer, de doenças mentais, de disfunções na 

reprodução humana, entre outros problemas. 

Neste sentido, o estudo desenvolvido por Peres et al (2001) que trata da 

comunicação relacionada ao uso de agrotóxicos na região do Estado do Rio de Janeiro 

demonstrou que o histórico de desinformação; a linguagem técnica empregada em 

ações educativas e de treinamento e  a pressão da indústria/comércio, que cria 

necessidades para legitimar a venda desses produtos, resulta num processo frágil de 

comunicação, impossibilitando na maioria das vezes, a apropriação do conhecimento 

por parte do trabalhador rural.

Porém, Ribeiro e Camello (2014) salientam que quando surgem casos de 

intoxicações, contaminações, ou se encontram resíduos tóxicos de pesticidas nos 

alimentos, os parâmetros estabelecidos cientificamente servem, em muitos casos, 

para atribuir a culpa destes problemas não aos cientistas, nem ao Estado, nem as 

empresas, mas aos próprios agricultores, que estariam utilizando de forma inadequada 

o insumo, por falta de conhecimento, por negligência ou por irracionalidade, 

ocasionando acidentes. 

Mas os autores acima reforçam que esta argumentação representa o outro lado 

do consenso científico sobre os riscos, que encontra um terreno propício para ser 

aceito na alta divisão do trabalho, entre pesquisa, produção difusão, venda e uso de 
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agrotóxicos, pois provoca a diluição social dos efeitos, sem que a responsabilidade 

dos problemas seja assumida apenas pelos agricultores. 

Na esteira deste debate, Soares e Porto (2012) referem que a sociedade, em 

especial, as populações mais atingidas pelo uso dos agrotóxicos, seriam beneficiadas 

se os riscos de intoxicações associados ao atual modelo de produção agrícola 

fossem reconhecidos e eliminados. Para tanto, para que isso ocorra, alertam sobre a 

necessidade da implementação de políticas públicas e ações integradas envolvendo 

os campos da economia, da saúde pública, da agronomia, do meio ambiente, 

da educação e da ciência e tecnologia, dentre outros, promovendo um trabalho 

intersetorial.

Sobre a legislação referente aos agrotóxicos, estudos realizados por Garcia et 

al (2005) avaliaram o impacto da aplicação da Lei nº 7.802/89, conhecida como “Lei 

dos Agrotóxicos”, no perfil da classificação toxicológica dos agrotóxicos registrados no 

Brasil, no período de 1990 a 2000. Essa lei dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, 

a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, 

o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, 

a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 

providências.  

Dos 863 produtos comerciais que estavam registrados em 2000, 46,6% já se 

encontravam registrados antes da lei. Dos 461 produtos registrados após essa Lei, 

59,2% eram derivados de ingredientes ativos que já estavam registrados anteriormente 

e 41,4% estavam nas classes toxicológicas I e II, de maior periculosidade. Concluindo 

que na ocasião, passados dez anos da promulgação da “Lei dos Agrotóxicos”, não 

haviam sido identificados melhoria expressiva no perfil da classificação toxicológica 

do conjunto dos agrotóxicos registrados. 

Tal resultado foi atribuído à permanência de registros anteriores à Lei, ao registro 

de produtos derivados de ingredientes ativos antigos e à continuidade de elevadas 

proporções de registros nas classes de maior periculosidade. Por conta desse 

resultado, os autores Garcia et al (2005) recomendaram restabelecer a reavaliação 

periódica obrigatória de todos os produtos registrados.

De acordo com Carneiro et al (2015), ainda existem muitas lacunas de 
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conhecimento quando se trata de avaliar a exposição da população aos agrotóxicos 

e os possíveis impactos sobre a sua saúde. Ressaltam que a maioria dos modelos 

avaliativos de risco serve para analisar apenas a exposição a um princípio ativo ou 

produto formulado. Por isso, alertam sobre a importância de se desenvolver estudos 

que considerem a exposição das populações as misturas de produtos tóxicos, levando 

em conta as diferentes formas de penetração no organismo destas substancias. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização dos agrotóxicos no Brasil tem trazido sérias consequências, tanto 

para o meio ambiente como para a saúde de populações.  Neste sentido, os artigos 

selecionados para o desenvolvimento desta pesquisa bibliográfica contribuíram para 

obtermos um panorama acerca dos estudos publicados sobre o tema agrotóxicos 

e saúde, num período de vinte e sete anos. Por se tratar de um longo prazo, fica 

evidente a escassez de estudos que são realizados e publicados sobre este tema. 

Neste contexto, é que a Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO, 

por intermédio de seus associados e em seus congressos, foi convocada a se posicionar 

diante da questão dos agrotóxicos, de forma a cumprir sua missão de contribuir para 

o enfrentamento dos problemas de saúde pública da sociedade brasileira (Carneiro 

et al 2015). Além disso,  elabora um dossiê com o objetivo de fazer um alerta sobre 

os impactos dos agrotóxicos na saúde das populações, pois desde 2008, o Brasil 

tem ocupado o lugar de maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Desta forma, 

os impactos na saúde pública e coletiva são amplos, atingindo diversos territórios e 

grupos populacionais, tais como trabalhadores de diferentes ramos de atividades, 

moradores do entorno de fábricas e fazendas, pessoas que consomem alimentos 

contaminados, entre outros. 

Tal realidade também é apontada pelos estudos de Peres et al (2003), que 

referem que o uso de agrotóxicos representam um importante risco à saúde das 

populações humanas e ao ambiente, e por conta disso estes deveriam ser utilizados 

apenas sob restrita orientação científica e em casos excepcionais. É notável que 

o modo e a extensão com que esses produtos são usados têm trazido muito mais 

malefícios do que benefícios. 
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Por isso, ao concluir, espera-se que o cenário apresentado por esta pesquisa 

bibliográfica seja um incentivo ao desenvolvimento e a ampliação de outros estudos 

que tratem da temática dos agrotóxicos e sua relação com a saúde das populações 

na área da saúde pública e coletiva, na perspectiva de promover um amplo espaço 

de reflexões e debates, na busca pela transformação dessa realidade no país.
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1. INTRODUÇÃO
 

O povo Kaingang é mais um dos povos que foi batizado de índio, pelo europeu 

invasor uma vez que, segundo os historiadores, a pretensão das primeiras navegações 

era chegar-se à índia. Entretanto, nem todos aceitam essa denominação, uma vez 

que quando os chamamos de índios estamos colocando todos os povos originários 

da America como uma única tribo, ao passo que quando falamos o nome do povo 

estamos identificando cada grupo.

        A reserva indígena Guarita se deu origem (segundo informações dos 

antigos moradores da reserva) após a Guerra da Tríplice Aliança, ocorrida no século 

XIX, ou seja, a Guerra do Paraguai, onde muitos kaingangs participaram em ajuda 

ao exército brasileiro, recebendo como pagamento por seus serviços, terras onde 

poderiam se fixar. Então, escolheram essa área ao longo do rio Guarita, uma área de 

mata fechada onde poderiam caçar, colher frutos e materiais para seus artesanatos 

e para seu sustento.

 Essa terra indígena iniciou seu processo de demarcação em meados dos 

anos 1880, sendo oficializada a demarcação de sua área total no ano de 1917, pela 

Diretoria de Terras e Colonização, de acordo com as orientações do SPI (Serviço de 

Proteção ao Índio).

A Terra Indígena Guarita está localizada no noroeste do Estado do Rio Grande 

do Sul, com uma área de 23.406,87 hectares, entre os municípios de Tenente Portela, 

Redentora e Erval Seco, segundo dados da FUNAI-CTL (Coordenação de Trabalho 

Local). Também faz limite com o município de Miraguaí na parte povoada da terra 

indígena, e também com o município de Palmitinho no lado onde ainda há mata 

nativa.

Segundo documentos, a demarcação original foi no ano de 1918 pela Comissão 

de Terras de Palmeiras das Missões, RS. A redemarcação no ano de 1997, tendo o 

seu título registrado no Registro no Cartório de Imóveis de Tenente Portela, RS, em 

Maio de 1991, no SPU em Dezembro de 1994, com uma área original de 23.183 

hectares, sendo a área total 23.406,87 hectares. 

Os nativos eram tidos e vistos como seres inferiores, até mesmo duvidava-se 

que possuíssem almas. Pela sua aparente inocência, através da visão europeia, era 
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possível ser-lhes ensinada a doutrina e convertê-los em cristãos. 

O objetivo desta pesquisa foi conhecer como se deu o processo de formação 

da área indígena do guarita, em especial a etnia kaingang, e com o decorrer do 

tempo como foram sendo as mudanças que foram ocorrendo.

Buscou-se tomar conhecimento dos acontecidos desde a época de formação 

até os dias atuais desta área indígena, a realidade vivida pelos indígenas da etnia 

Kaingang, colhendo dados, os mais fiéis possíveis, tentando compreender os efeitos, 

benéficos ou maléficos, decorrentes do contato com os não índios e como essas 

ações mudaram o modo de vida deles, o que ainda é da origem da etnia, o que 

foi incorporado dos não índios, a qualidade de vida deles como era e como está 

agora, suas tradições, seus costumes, religião, sua relação com a agricultura, com 

os animais, com a mata.

Então, como foi proposto, nos interessou pesquisar sobre a área indígena do 

Guarita, na parte da etnia kaingang, onde buscou-se compreender todo o processo 

que envolve seu território, a luta pelas suas terras, busca de seus direitos, antigas, 

novas e atuais práticas de cultivo, constante reconhecimento de sua cultura, e o 

processo da transfiguração étnica.

2. ORIGEM E FORMAÇÃO DA ÁREA INDÍGENA GUARITA – ETNIA 
KKAINGANG

Até o século XVIII, o Rio Grande do Sul era predominantemente ocupado por 

populações indígenas: Guarani, Charrua, Minuano e Kaingang. Nesse período se 

originou o povoamento europeu do Rio Grande do Sul: portugueses e luso-brasileiros 

– que rumavam ao sul em busca de gado para abastecer a região mineradora – e 

indivíduos de origem hispânica ou hispano-americana que chegavam dispersos em 

número reduzido (KUHN, 2007). No final do século, uma frente de expansão começou 

a avançar sobre os territórios kaingang: ervateiros e criadores de gado começaram 

a estabelecer fazendas; imigrantes alemães e italianos vem para colonizar terras 

anunciadas como virgens e devolutas; jesuítas são convocados para liderar projetos 

de catequese; o governo provincial inicia uma política oficial de aldeamentos indígenas; 

companhias de bugreiros e de pedestres são instaladas; estradas começam a ser 

abertas (LAROQUE, 2009). O primeiro momento de contato foi marcado pela invasão 
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das terras e pelos embates. Com o tempo, veio a perda de território, o desmatamento, 

as novas doenças, a exploração da mão-de-obra, a escola e a igreja.

Até os anos 1830, os kaingangs ainda se movimentavam em seu território 

com liberdade reagindo com assaltos a tropeiros e viajantes e correrias a fazendas. 

Por volta da década de 1840, alguns grupos e suas lideranças percebendo que os 

ataques não estavam sendo suficientes para impedir a penetração dos não índios em 

seus territórios, adotaram outra estratégia. Interessados em materiais que possuíam 

esses estrangeiros e em fortalecerem-se contra parcialidades inimigas, optaram por 

uma política de alianças. Primeiro com os fazendeiros próximos e, em seguida com 

o poder público. Registros indicam que em 1848 os índios da região do Guarita, 

liderados pelo chefe Fongue, já mantinham relações com fazendeiros instalados 

perto dos toldos, principalmente envolvidos na exploração da erva mate, alugando 

sua mão-de-obra em troca de objetos de seu interesse (FRANCISCO, 2006).

Em 1845, foi promulgado o Regulamento das Missões, um documento que 

estabeleceu as diretrizes gerais para o governo dos índios aldeados. Ele criou 

um aparato administrativo voltado as constituição dos aldeamentos de índios 

considerando-os como uma transição para a sua assimilação completa.

Em 1846, missionários jesuítas são convocados pelo governo provincial para 

compor a política de aldeamentos, trabalhando na civilização e catequese dos índios.

A partir de 1880, com a República  foi extinto o “Regulamento acerca da 

catequese e Missões de índios” mas o novo texto constitucional  não tratou  da 

questão indígena, o mesmo ocorrendo na Constituição do RS. Enquanto isso as 

terras indígenas, tradicionalmente ocupadas, ou reservadas para eles continuavam 

a correr perigo. As terras consideradas originárias para os indígenas continuaram 

sendo tidas como posse indígena, mesmo não havendo regulamentação específica 

para isso.

O campo Guarita foi reconhecido como Terra Indígena, de fato, somente no 

início do século XX. Em 1908 o Governo do Estado começou a demarcar as áreas 

indígenas existentes, embora essa demarcação não garantisse a posse legal para 

os índios. A região do Guarita foi demarcada como área de ocupação tradicional, ou 

muito antiga e, portanto, denominada Terra Indígena.  
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A transferência da responsabilidade de assistência aos indígenas no Rio 

Grande do Sul ao SPI consolidou-se em 28 de março de 1941, por uma proposta 

da Secretaria de Agricultura do Estado. A transição ocorreu sem muitos debates 

e discussões, pois o Estado do Rio Grande do Sul encontrava-se sob intervenção 

federal (MACIEL; MARCON, 1994, p. 153-4). A transferência ao SPI não assegurou a 

garantia e proteção das terras demarcadas e dos recursos naturais nelas existentes, 

ao contrário, afirma-se que “a expropriação de terras indígenas intensificou-se” 

(MACIEL; MARCON, 1994, p. 156).

De forma geral, a instalação do posto do SPI contribuiu para agonizar a 

situação de pressão sobre as comunidades indígenas, iniciada anteriormente pela 

frente colonizadora. Os arrendamentos das terras indígenas para a produção de 

soja e trigo e a extração de madeira se intensificaram (SPAREMBERGER; SANTOS, 

2007, p. 117; MELIÀ, 1984, p. 19). Tal realidade, protagonizada pelo SPI e pela frente 

colonizadora, constituiu-se numa

[…] tentativa violenta de transformar os Kaingang em agricultores e 
colonizadores num certo espaço de tempo, fazendo com que se integrassem 
ao “progresso” e à nação brasileira. Na prática os agentes governamentais 
tratavam de mudar seu modo de vida através da proibição de rituais, do 
ensino monolíngüe em português, da imposição de interlocutores substituindo 
as autoridades tradicionais, de um regime rigoroso de trabalhos agrícolas 
dirigidos a partir dos Postos Indígenas, de massivas transferências territoriais 
compulsórias etc (VYJKÁG et al., 1997, p. 12-3).

Conforme estudos, os primeiros contratos para exploração de madeira são 

firmados a partir de 1951 entre o SPI e diferentes firmas ou madeireiros.

Os modelos de agricultura na década de 1950, além de serem introduzidos 

de forma exploratória nas terras indígenas, influenciaram na alteração do modo de 

ser e produzir kaingang. Assim, além de firmar contratos de exploração, o SPI atuou 

na implementação de projetos e perspectivas político-econômicas pautadas por 

uma orientação “modernizante” e desenvolvimentista, abandonando a perspectiva 

humanista, da qual era imbuída em sua criação (TEDESCO; MARCON, 1994, p. 

178).

Em 1967, foi criada a FUNAI (Fundação Nacional do Índio, que substituiu o SPI 

(Serviço de Proteção ao Índio).
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A FUNAI passou a investir mais na criação de escolas, mas quanto a exploração 

das terras indígenas, prosseguiu com os arrendamentos e trabalho madeireiro através 

de uma serraria e passou a produzir soja e trigo em grande escala com o uso de 

maquinarias e agrotóxicos (BECKER, 1976).

Com a prática do arrendamento e a exploração da mão-de-obra dos indígenas, 

ocorreram muitos óbitos, devido a desnutrição, pois eram obrigados a trabalhar e quase 

não ganhavam nada em troca. Então a Funai fez a retirada de alguns arrendatários, 

mas ainda assim ficaram alguns e a exploração continuou, e os indígenas não 

tinham condições de plantar, então ficava difícil sobreviver. Em consequência disso, 

desestimula-se a biodiversidade das variedades tradicionais ou crioulas, cultivadas 

pelas famílias kaingang (BALLIVIÁN, 2007, p. 7).

A Reserva Indígena Guarita localiza-se na região norte do Rio Grande do Sul, 

abrangendo partes dos territórios dos municípios de Redentora, Tenente Portela e 

Erval Seco, com uma área estimada segundo Corrêa, Oliveira, Santos e Sparemberger 

(2007) em 23.406ha e uma população de mais de 7.000 índios. Desse total em torno 

de 70% habitam o território localizado no município de Redentora.

 Os dados sobre a população Kaingang são imprecisos, mas estimam-se em 

mais de 7.000 índios habitando a maior parte da reserva/área onde se concentra 

também as terras com maior área de cultivo, inclusive mecanizado, e praticamente 

sem vestígios de mata nativa, situada das proximidades da localidade de Vista Alegre/

Redentora até o costado da cidade de Tenente Portela.

O contato dos Kaingang com a sociedade envolvente teve início no final do século 

XVIII e efetivou-se em meados do século XIX, quando os primeiros chefes políticos 

tradicionais (Põ’í ou Rekakê) aceitaram aliar-se aos conquistadores brancos (Fóg), 

transformando-se em capitães. Esses capitães foram fundamentais na pacificação 

de dezenas de grupos arredios que foram vencidos entre 1840 e 19.

Entre os desdobramentos dessa história, destacam-se o processo de 

expropriação e acirramento de conflitos, não apenas com os invasores de seus 

territórios, mas intragrupos kaingang, uma vez que o faccionalismo característico 

dos grupos jê foi potencializado pelo contato. 
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Os Kaingang vivem em mais de 30 Terras Indígenas que representam uma 

pequena parcela de seus territórios tradicionais. Por estarem distribuídas em quatro 

estados, a situação das comunidades apresenta as mais variadas condições. Em 

todos os casos, contudo, sua estrutura social e princípios cosmológicos continuam 

vigorando, sempre atualizados pelas diferentes conjunturas pelas quais vêm passando 

(KAINGANG PORTAL, 2013).

O espaço Kaingang é uma construção cultural. Há uma mistura entre os mundos 

natural, simbólico e social, dos quais a vida Kaingang não está dissociada, e sua 

reprodução física e social depende da inter-relação e do equilíbrio que se estabelecem 

entre eles. Com efeito, sua concepção de mundo influencia e, é influenciada pela 

maneira como é percebido.

A opção por desenvolver esse tema, “Área indígena de guarita e seu processo 

de formação na Etnia Kaingang”, nos permitiu uma compreensão maior desse povo, 

sua socialização, cultura, costumes, educação, religião e credo; pois somos membros 

de uma sociedade pluralista, formada por pessoas de diferentes origens étnicas, 

culturas e valores ideológicos, que se inter-relacionam e se influenciam mutuamente, 

que muitas vezes vivem inúmeros conflitos entre si, que atingem esses mesmos 

povos e culturas, provocados pela intolerância e pelo desrespeito ao modo de ser do 

outro.

Atualmente, os kaingangues ocupam cerca de 300 áreas reduzidas, distribuídas 

sobre seu antigo território, nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, no Brasil. Sua população é de aproximadamente 34 mil pessoas.

No decorrer de duzentos anos de contato com a sociedade nacional, a sociedade 

Kaingang passou por inúmeras mudanças, incorporando alguns elementos oriundos 

da relação dinâmica que constitui sociedades vidas. Em um olhar rápido pode-se 

pensar que eles perderam contato com seu antepassado indígena. E, de fato, muitas 

pessoas não consideram os Kaingang “índios verdadeiros”, porém de acordo com 

Neira (2002):

Se identidade na matemática serve para denominar o que permanece, o 
estável, o ‘idêntico’, em matéria cultural serve para designar um sistema 
dinâmico de auto reconhecimento e tal como faz uso deste, um grupo que está 
em constante mudança. (...) A identidade, assim como forma de vida de acordo 
com certos valores é também um sistema de privilégios e exclusões. (...) O 
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conceito de cultura inclui prescrições de comportamento e de pensamento e 
sanções para quem não cumpre o exigido.

As formas atuais de habitação e de distribuição das casas Kaingang por suas 

terras levam os próprios índios e muita gente que os conhece a se perguntar como 

seriam, antigamente, as habitações desse povo, como se organizavam, suas casas 

nas aldeias e como são e estão hoje.

A busca do índio como um autêntico remanescente dono de uma cultura 

completamente exótica (sendo autenticidade ligada à anterioridade) ou do “índio 

da televisão”, o índio isolado (outra versão da valorização da anterioridade) sempre 

como uma categoria coerente e uniforme, são aspectos que despertam o interesse 

dos não-índios para com os índios verdadeiros. Enquanto isso, segundo Oliveira 

(1999), “a antropologia mostra que ‘o índio’ não é uma unidade cultural, mas é uma 

unidade legal acionada para obter o reconhecimento de direitos específicos”. Neste 

contexto, os índios reais passam a ser considerados “falsos” enquanto a imagem 

atemporal e genérica associada “índio bom e verdadeiro” se torna cada vez menos 

pertinente.

Porém, de acordo com Oliveira (1976),

A identidade étnica desde a obra de Barth não é redutível às formas culturais e 
sociais altamente variáveis. O grupo étnico não é definido em termos culturais, 
mas por constituir uma forma de organização social, sempre em relação 
a outros grupos. A identidade social é um processo, efetuado através da 
atualização da noção de grupo social que no âmbito das relações interétnicas 
compõe um sistema de oposições e contrastes onde há complementaridade. 
A identidade contrastiva surge da oposição e ‘rejeição’ da outra identidade 
tendo uma carga inevitável de etnocentrismo.

 A aculturação indígena está cada vez mais real dentro das Terras Indígenas 

principalmente no que diz respeito aos jovens, mas isso não faz deles menos índios, 

mas sim garante a estes uma qualidade de vida mais digna, pois a sociedade não 

indígena faz parte do dia a dia de cada índio e, ainda está fortemente inserida na 

vivência deste povo.

 Nesta perspectiva, esta pesquisa, buscou elementos que possam clarear 

dúvidas, bem como, permitir uma análise mais profunda sobre a origem e todo 

processo político, ético e cultural da reserva indígena Kaingang do Guarita, situada 
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ao Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Desmistificando certos preconceitos e 

trazendo entendimentos e informações dos moradores da reserva.
 
3. ÁREA INDIGENA GUARITA NA ATUALIDADE

3.1 Biodiversidade

 Como foi relatado anteriormente a reserva indígena guarani está situada na 

região norte do Estado do Rio Grande do Sul e é parte integrante do Bioma Mata 

Atlântica. No espaço territorial ocupado pela etnia Kaingang, verificou-se a existência 

de pouca mata nativa, praticamente inexistente, exceto a parte que margeia o Rio 

Guarita. O solo é ocupado por uma vegetação secundária, capoeiras, raras árvores 

de altura média, em torno de 4 a 5 metros, lavouras mecanizadas em algumas 

partes e outras tantas utilizadas na forma tradicional. Também, uma extensa área 

de mata nativa (estima-se entre 8.000 a 10.000ha) margeando o Rio Guarita, das 

proximidades da localidade de Vila São João, Redentora, até perto da cidade de 

Tenente Portela. Essa área de mata por estar inserida dentro do bioma Mata Atlântica, 

possui vegetação característica desta. Há árvores de grande porte das mais variadas 

espécies, inclusive araucárias nativas, pequenos animais silvestres (tatus, graxaim, 

macacos, gato do mato, jaguatiricas, etc.), aves das mais variadas (tucanos, jacus, 

gralhas amarelas, etc.). 

No passado os Kaingangs acreditavam que a mata era a base da conservação 

de sua cultura. Pois nela buscavam todo conhecimento da religiosidade, das crenças 

espirituais, da educação de suas crianças, jovens e adultos, para a melhoria da 

saúde, da agricultura e muitas outras funções. 

As matas funcionavam como renovação e armazenamento de alimentos. É lá 

que se encontrava a lenha, determinadas plantas medicinais, as madeiras resistentes 

para construção de casas, as frutas preferidas, pois havia muitas variedades e se 

caçava o animal que se queria pois havia muitos. Eles sabiam muito bem como fazer 

isso sem dificuldades para sua sobrevivência em relação aos recursos naturais: a 

floresta, os animais, a água dos rios e os peixes. Conheciam bem os hábitos dos 

animais, em que épocas de procriação, de que se alimentam, quando podem ser 

caçados e como caçá-los. Conheciam as plantas, tanto aquelas que fazem bem para 
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a saúde e como as que são prejudiciais ou venenosas. 

Todo esse conhecimento é fruto da convivência com a natureza e foi adquirido 

na prática desde a infância do Kaingang e aprendido com os mais velhos. Buscavam 

conhecimentos, os significados das coisas iam sendo relacionados às noções 

de espaço e tempo em uma expectativa sobre a passagem dos anos, meses, 

semanas, dias, horas e das estações do ano. Pois, ao longo dessa compreensão 

e o entendimento, eles adquiriam diferentes formas de pensar sobre as relações 

entre o Kaingang e a natureza, criando concepções acerca dessa relação; essa 

relação ia criando manifestação através da marcação de tempo, do qual iam fazendo 

planejamentos que integram na sua cultura. 

Para os Kaingang quando a cigarra canta já não tem mais geada e começam 

a cultivar as roças. A coleta de materiais para construção de casas, para confecção 

de artesanatos, as saídas para caçar, pescar e agricultura são realizadas conforme a 

fase da lua, estando relacionado à qualidade, durabilidade e a resistência do material 

ao ataque de pragas e caruncho. 

Um ponto relevante observado junto aos Kaingangs, foi a realização das 

queimadas, e mesmo após atear fogo nas capoeiras a terra não é utilizada ou 

cultivada.

3.2 O conhecimento tradicional associado local

 No aspecto do conhecimento tradicional associado afirmaram dominá-lo e 

que além de exercitá-lo, constantemente, em virtude de as suas necessidades nos 

tratamentos decorrentes dos males de que são acometidos em sua saúde, mantém 

a prática de transmissão verbal de geração em geração, com o fito de preservar o 

pouco que ainda lhes resta. Muito se perdeu em razão, segundo relatos dos próprios 

índios, da forma de transmissão ser apenas verbal. 

Não mais existe em seu território a figura do curandeiro, aquele que fazia as 

rezas, ministrava os remédios, realizava as curas. Atualmente, dizem que há somente 

um indígena, residente na localidade de Pedra Lisa (Tenente Portela) a quem chamam 

de “cigano” que apenas vende ervas medicinais sem qualquer controle aferindo lucros 

individuais. 
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É disseminada a prática da comercialização, sem qualquer tipo de controle, do 

conhecimento tradicional associado e das ervas medicinais de que são detentores 

por valores irrisórios. Nem mesmo os órgãos governamentais, segundo relatos 

dos próprios indígenas, realizam qualquer tipo de fiscalização e orientação a esse 

respeito. Ademais, falam, ensinam, oferecem abertamente a venda qualquer espécie 

de erva medicinal, seu modo de usar e sua finalidade.

3.3 A influência da cultura não indígena local

 Na etnia Kaingang foi possível constatar que, mesmo nas pessoas mais 

idosas, não se pratica mais a cultura religiosa na forma original própria. Essa forma 

de conhecimento desvirtuou-se com o passar dos tempos nos contatos com os não 

índios. 

A religião tradicional Kaingang perdeu suas raízes no tempo. Pratica-se 

disseminadamente a religião Evangélica (crente como chamam). Não conseguem 

mais lembrar, recuperar a cultura religiosa original e comportam-se de conformidade 

com a doutrina pregada pelos Evangélicos. Reportam-se, sempre, a Deus como se 

sempre praticassem o catolicismo, o Evangelismo. 

Casas edificadas nos moldes antigos são praticamente inexistentes. Atualmente, 

as casas são construídas de tijolos ou tábuas, coberta com telhas de barro ou de 

cimento amianto. Várias residências possuem televisores e antenas parabólicas, 

celular, geladeira, forno a lenha e a gás.

Segundo o cacique atual, estão resgatando costumes da cultura Kaingang 

que estavam esquecidos e que de agora em diante serão levados a sério, como, 

quem é Kamé não pode se casar com Kamé. O mesmo acontece com quem é Kairu. 

Identificamos cada uma das metades pelos traços físicos, principalmente pelas unhas. 

Os Kamé têm as unhas alongadas. Os Kairu, redondas, baseado na mitologia que diz 

que os Kaingangs surgiram de dois povos para formarem um só.

3.4 Escolha das lideranças

 Hoje a organização das lideranças na reserva indígena do guarita ocorre na 

seguinte ordem: lideranças máximas são o cacique, o vice-cacique e o conselho 
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de anciões; composto por dois membros de cada aldeia; em seguida, por ordem 

hierárquica, vêm os coronéis, os majores, capitão-geral, cada setor tem capitão, 

tenente, sargento, cabo, delegado, e os policias, sendo do pessoal indígena etc. 

Atualmente a reserva indígena do Guarita é organizada politicamente em 17 aldeias 

Kaingang, e tem 11 escolas. 

Até 2004 existia um conselho de indígenas chamado Cofaz, onde os anciões 

decidiam a escolha do cacique. A primeira eleição, na reserva indígena do guarita, por 

voto direto aconteceu em 2004, onde o cacique eleito foi Carlinhos Alfaiate, esse o 

atual cacique. Alfaiate ficou por cinco anos, após fez-se uma nova eleição, assumindo 

outro cacique Valdonez Joaquin. Passou-se dois anos e fez-se um plebiscito onde 

foi decidido que esse cacique ficaria permanente, permanecendo até quase o final 

de 2017. Com o passar do tempo, o povo Kaingang não estando satisfeito com os 

desmandos do cacique, sendo esse preso por participações em assaltos e outros 

crimes. Desse modo, saiu uma nova eleição, no início de 2018, eleito Carlinhos 

Alfaiate o novo cacique 

Os índios possuem leis internas e tem autonomia para sanar os problemas dentro 

da reserva. A reserva da guarita está dividida em setores, e cada setor é chamado 

de aldeia. Cada aldeia possui um capitão, sendo esses subordinados ao cacique que 

é o responsável por toda a reserva. O cacique conta com o apoio das lideranças, 

sendo estas, pessoas convidadas por ele próprio a ajudar na administração, sendo 

a principal função resolver problemas internos e manter a ordem dentro da reserva, 

como autoridade máxima. 

Os moradores da reserva veem o cacique com muito respeito. Quando ocorre 

um desentendimento entre famílias ou entre casais, o cacique, através do diálogo, 

busca resolvê-lo. Em algumas situações são aplicadas punições a quem ele julga 

causar desordem e transtornos na comunidade.

3.5 Reserva Indigena Guarita do passado X Reserva Indigena Guarita hoje 

Acompanhamos a semana de comemorações da reserva indígena Guarita, ou 

seja, o centenário da demarcação da reserva, onde nos foi apresentado alguns dos 

muitos costumes, tradições, crenças como eram antigamente e como estão sendo 

continuados nos dias de hoje (Figura 1).
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Figura 1 - Segundo os kaingangs, seria a origem deles

Fonte: Marlize Schuller

Nas figuras abaixo (2 a 10), seguem algumas fotos dos anos 1940. Segundo 
foi relatado na reserva, as roupas foram influencia dos líderes do SPI, que na época 
ordenaram aos índios que eles deveriam se vestir de maneira a cobrir todo o corpo.

Figura 2 – Casal de índios em 1940.

Fonte: Acervo de fotos Kaingang.
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 Observa-se que os indígenas plantavam e colhiam seus, alimentos manualmente, 

mas já com influências dos brancos. 

Figura 3 – Colheira de trigo em 1942.

Fonte: Acervo de fotos Kaingang.

Figura 4 – Festa no dia do índio em 1940.

Fonte: Acervo de fotos Kaingang.
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Figura 5 - Encarregado do posto indígena na frente da casa do posto em 1940.

Fonte: Acervo de fotos Kaingang.

Figura 6 - Policiais de origem indígena, segundo a ordem das lideranças em 1940 

Fonte: Acervo de fotos Kaingang.
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Figura 7 – Área indígena agora, com as influencias dos não índios.

Fonte: Acervo de fotos Kaingang.

Figura 8 – Indígenas no desfile do centenário da demarcação

Fonte: Acervo de fotos Kaingang.
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Figura 9 - Jogos da cultura kaingag - jogo do tigre

Fonte: Marlize Schuller

Figura 10 – Jogo do Milho

Fonte: Marlize Schuller
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4. METODOLOGIA 
  

O método de pesquisa empregado para realização deste artigo foi a pesquisa 

bibliográfica e documental (através de fotos cedidas por lideranças da reserva 

indígena). Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A 

principal vantagem da pesquisa bibliográfica está no fato de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente. 

A revisão bibliográfica foi efetivada a partir de vasto material publicado, baseado 

em livros, artigos científicos e publicações periódicas, jornais, dissertações e teses, 

sobre a história, processo de formação da reserva indígena do guarita e, sobretudo, 

a etnia Kaingang. Esta revisão serviu para elucidar as investigações, análises e 

conclusões sobre o tema. 

Outrossim, através de questionários, foram entrevistados alguns moradores da 

reserva, para coletar dados e melhor entender a história daquele povo. 

Elaborado este levantamento, foram compilados os dados e analisados os textos 

que estivessem alinhados com o tema principal para que fosse possível alcançar os 

resultados almejados da pesquisa.

5. RESULTADO E DISCUSSÕES

O Art. 210 da Constituição Federal de 1988, que trata da educação, da cultura e 

do desporto, assegura o respeito aos valores culturais, ao uso das línguas maternas 

e de seus processos próprios de aprendizagem, aos povos indígenas. A lei maior do 

Brasil recepcionou, assim, os princípios já consagrados no cenário internacional. O 

atual cenário do país abriga a legislação sobre direitos humanos, especificamente 

a que está voltada para os direitos dos povos indígenas. Os referidos avanços 

permitiram a criação, em anos posteriores, de uma vasta normatização no âmbito da 

educação escolar indígena. 

Com a globalização, temos a circulação mais abrangente das novas tecnologias, 

das possibilidades de expressão e de ir e vir, e a convivência com grande diversidade 

cultural. Segundo o pensamento de Stuart Hall, apesar de a globalização desestabilizar 
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identidades, este fenômeno contemporâneo também produz novas identidades e, 

ainda, oferece espaço para que identidades se firmem e se reafirmem (HALL, 2006, 

p. 70).

Hoje, a aculturação, nas aldeias, pode estar a serviço da comunidade, exercendo 

uma função social oposta àquela implantada nas aldeias pela FUNAI. Ou mesmo da 

função exercida na época do SPI; em que, ao invés de proteger os índios, era uma 

instituição que facilitava sua exploração e onde se consolidava o massacre da cultura.

De acordo com pesquisas através de informações que nos foram fornecidos 

pelos responsáveis pelos materiais escritos, como livros, e entrevista com o Cacique 

da reserva indígena do Guarita, Carlinhos Alfaiate, e alguns professores, foi possível 

constatar mudanças no aspecto cultural e material, nas habitações, nos bens móveis 

que guarnecem as residências, na atividade laboral cotidiana, agricultura, pelo uso 

de máquinas e implementos agrícolas comuns no local pesquisado e em diversas 

outras propriedades rurais particulares. 

Constatou-se, também, o uso tanto de aparelhos eletrônicos domésticos como, 

por exemplo, televisão, aparelhos de som, bem como meio de comunicação através 

de telefones celulares e de locomoção por veículos automotores e motocicletas. 

Os hábitos dos não índios foram incorporados por essa etnia de tal sorte que 

fica difícil distinguir o que é próprio da cultura original ou que foi por eles incorporado.  

Um fato importante foi a constatação que os estabelecimentos de ensino, por 

seus docentes, ministram aulas na língua nativa como, também, em português como 

forma de manter sempre viva essa manifestação cultural própria dos kaingangs.  

As informações obtidas junto a etnia Kaingang foram fascinantes, pois até o 

momento não sabíamos como tinha se originado a reserva, como era a vivência na 

época mais antiga, na chegada dos jesuítas e a reação dos indígenas, a exploração 

pelos brancos e ao longo dos anos como a cultura indígena desta etnia foi sendo 

esquecida, bem como os costumes de não indígenas sendo incorporados, ficando 

difícil até distinguir o que é da etnia Kaingang e o que não é.  

Vale salientar, que o que sabíamos sobre kaingangs, era pelo que tínhamos 

acesso aos livros de história, mas isso passa longe do que se vive e escuta do povo 

que realmente viveu essa história.
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Durante nossa coleta de dados junto a terra indígena kaingang, conseguimos ver 

de perto algumas demonstrações da cultura desse povo, como danças, bincadeiras, 

jogos, vestimentas e artesanatos, pois aconteceu um evento comemorativo pelo 

centenário da demarcação da Terra Indígena Guarita; foram apresentadas durante 

uma semana de festas, desfiles das escolas indígenas, onde cada uma das onze 

escolas, trouxe algo da tradição kaingang que procuram preservar, teve contação 

de histórias, onde os mais antigos da terra indígena contaram suas lembrançasças; 

demonstrações das danças típicas, como Dança do Sol (Kanê e Kajru), onde meninas 

e meninos dançam misturados; as brincadeiras das crianças apresentadas na semana 

de festas foi uma das nossas curiosidades desde que começamos essa pesquisa, 

pois queríamos saber como era antes da convivência com os brancos, se as crianças 

tinham brinquedos, quais jogos ou brincadeiras faziam, enfim, como se divertiam, e 

nos foi apresentado algumas brincadeiras como Jogo do Tigre, que seria um jogo 

de tabuleiro com peças em forma de animais, também o Jogo do Milho, espécie de 

trilha onde todos participam; também apresentaram e compararam as vestimentas 

de quando ainda não estavam sob o comando do SPI e a partir do SPI, quando foram 

obrigados a vestirem peças de roupas que cobrisse mais o corpo. 

Na parte de artesanatos nos foi informado que a matéria prima ainda é colhida 

nas matas, a única diferença está na fabricação das tintas utilizadas para dar cor aos 

objetos por eles fabricados, nem todas as cores eles conseguem produzir, algumas 

precisam comprar.

E enfim, o jogo de futebol, que foi apresentado aos indígenas a partir do comando 

do SPI, e tornou-se uma paixão para esse povo.

De acordo com o cacique atual, é fundamental resgatar a união entre os 

Kaingangs que vivem no local e suas raízes históricas e culturais. Os mais velhos 

foram convocados para reforçar entre os jovens os conhecimentos sobre o artesanato 

indígena; a língua kaingang é ensinada nas escolas e a figura do Kuiã, líder espiritual, 

deixada de lado com o avanço das religiões católica e evangélica entre os indígenas, 

vem sendo resgatada. 

No topo da lista de objetivos que o novo chefe pretende cumprir até 2023, está, 

fazer com que os Kaingangs produzam o próprio alimento. O cacique lamenta a falta 
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de acesso a linhas de crédito em agências bancárias para os que querem começar 

a plantar, mas não têm renda comprovada. Hoje, 1.150 famílias recebem cestas 

básicas mensais, distribuídas pelo governo federal. Entre os produtos apontados pelo 

cacique que poderiam ser cultivados para consumo próprio e venda externa estão a 

mandioca, batata, milho, arroz, feijão, amendoim e hortifrutigranjeiros. 

O cacique salienta que a terra é muito boa e a agricultura, junto com o artesanato, 

sempre foi o forte entre o povo. Mas, quando não se tem dinheiro para começar uma 

lavoura, fica muito difícil de seguir. 

E uma das maiores preocupações do cacique e lideranças está na juventude 

atual: “Estamos desunidos, precisamos voltar a ser uma única Terra Indígena. As 

drogas estão atingindo nossos jovens. Vou trabalhar com conscientização e buscar 

formas de tratamento. Nossa cultura precisa ser resgatada. Hoje, apenas 40% dos 

moradores falam a nossa língua. Meu neto quer ter mais estudo do que eu tive, só que 

isso não impede ele de aprender e manter viva a cultura do povo dele - CARLINHOS 

ALFAIATE”.
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1. INTRODUÇÃO

O ensino de práticas sustentáveis não deve ser somente pensado para uma 

sociedade mais saudável, mas também na resolução de problemas que envolvem o 

consumo desenfreado de produtos industrializados e a constante produção de lixo, 

degradação do meio ambiente e desvalorização do alimento que é produzido no 

campo. O ensino de práticas sustentáveis deve ser disseminado em sala de aula e ser 

ampliado à convivência familiar por meio de ações simples, como a coleta seletiva, 

reciclagem de resíduos e economia de energia.

A educação infantil é a primeira etapa do ensino básico, é o momento de 

vivências e experiências que são carregadas de significado na vida das crianças, ao 

ensinar práticas sustentáveis na educação infantil é demonstrar que o meio ambiente 

depende do cuidado que nós seres humanos temos com ele. Sem dúvidas o ensino 

busca formar cidadãos responsáveis e conscientes.

A educação infantil é vivida apenas uma vez, cabe ao educador proporcionar 

as crianças momentos de significativas aprendizagens, sendo o ambiente escolar 

espaço positivo para a formação de hábitos alimentares saudáveis e desenvolvimento 

sustentável. E sem dúvidas o educador deve desenvolver atividades educativas 

que visem o conhecimento de onde vem o alimento, a valorização do meio rural e 

práticas sustentáveis demonstrando maneiras que as crianças possam seguir para 

colaborarem com o meio ambiente, como a construção de um minhocário. Muitas 

escolas colocam sobras de alimentos no lixo, os quais poderiam ser reaproveitados 

de outras formas.

Para a ampliação destes conceitos foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

qualitativa de natureza exploratória e descritiva em repositórios de recursos 

educacionais e artigos elaborados no período de 2010 a 2020, relacionados à temática 

de ensino de práticas sustentáveis, valorização da origem dos alimentos vindos do 

campo e construções de minhocário, a variação cronológica se dá em virtude de dados 

atualizados, mas qualquer informação relacionada ao tema é significativa sendo 

está problemática sempre presente em nossa sociedade. A pesquisa será ilimitada 

a linguagem em português sendo possível encontrar conteúdos com objetivos e 

resultados diversos.
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Práticas sustentáveis devem estar presentes no cotidiano escolar e inseridas 

na educação infantil, unificando o que foi trabalhado com as crianças em conjunto 

com os familiares e sociedade como um todo, sendo que alguns benefícios sejam 

percebidos imediatamente, mas o principal é o impacto futuro. 

O Ministério da Educação (MEC) defende que a escola sustentável tenha um 

espaço físico que cuide e eduque sobre o meio ambiente, com conforto térmico, 

acústico e uso inteligente de água e energia. Podendo iniciar pela educação alimentar 

desde o convivo familiar até no ambiente escolar, o consumo de alimentos in natura 

é introduzir as crianças ao mundo dos alimentos e de sua origem a agricultura e 

quem é o responsável por sua produção, dando continuidade com outras práticas 

como cultivo de hortas, reciclagem do lixo, construções de minhocário dentre tantas 

outras. Tais práticas poderiam ser inseridas durante todo o ano letivo não somente 

em pequenos projetos. Precisamos pensar no futuro e para isso precisamos preparar 

os futuros cidadãos para práticas que promovam a sustentabilidade e preservação.

2. DESENVOLVIMENTO

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a Educação Infantil 

é a primeira etapa da educação básica, é o início e o fundamento do processo 

educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, 

a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se 

incorporarem a uma situação de socialização estruturada. A lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional garante a educação básica obrigatória para crianças de 4 anos 

em diante.

A partir do momento em que a criança inicia seu processo escolar ela dá início 

a uma caminhada onde vai passar por vivências, ensinamentos, aprendizagens e 

criação de novos vínculos. A infância é vivida apenas uma vez e com ela carregamos 

lembranças significativas em nossa vida. Sem dúvidas é um momento importante 

de realizar práticas pedagógicas que visem o educar e cuidar, além de ampliar as 

experiências, conhecimentos e habilidades. Onde agregue aos conhecimentos 

e vivências que já estão inseridas em seu contexto familiar e comunidade 

complementando e promovendo a socialização, diversificando as aprendizagens.

Para Vygotsky, segundo Rego (2008, p.60) o desenvolvimento humano 
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acontece pelas interações com o meio social em que vive. Dessa forma o meio em 

que a criança está deve ser carregado de significado, de maneira lúdica, podemos 

explorar diversas vivências que valorizem o meio ambiente e atitudes adequadas que 

devemos ter para preservar nosso bem comum.

A importância de trabalhar assuntos importantes na educação infantil se dá pelo 

fato de que nessa fase as crianças absorvem tudo e ao chegar em casa costumam 

relatar seus aprendizados com os familiares e influenciam os familiares a mudar 

alguns hábitos. Segundo Nolte (2003, p.15), pois absorvem tudo o que fazemos e 

falamos, por isso, primeiramente temos de avaliar nossa conduta perante o mundo, 

pessoas, animais e tudo que nos cerca, para pensar como estamos ensinando.

Se considerarmos as crianças da educação infantil como uma semente, nós 

adultos somos os responsáveis de prover todos os cuidados necessários para que 

essa semente cresça e de seus frutos, é dessa forma que vamos estar pensando em 

um futuro melhor, pois é a partir de bons exemplos que refletem boas atitudes. Cabe 

aos educares pensarem práticas pedagógicas que promovam atitudes de cuidado e 

sustentabilidade desde a educação infantil e que estás não estejam presas somente 

a projetos, mas no dia a dia, seja em pequenas atitudes como separação do lixo, 

cuidado quanto ao desperdiço de água, construção de brinquedos recicláveis dentre 

outras.

Na educação infantil o dia a dia deve ser pensado na criança, o ambiente 

bem como as praticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento integral, onde os 

professores devem promover vivências que incentivem a criança se expressar e se 

sentir protagonista de suas descobertas. Segundo Haddad (2010, p.5) um sujeito 

de direito, participante e ativo tem sua contribuição a dar no presente e no futuro da 

sociedade conforme retratado na Convenção dos Direitos da Criança das Nações 

Unidas. É na infância que devemos despertar a consciência sustentável e nós como 

educadores termos em vista que estamos educando os futuros cidadãos.

Precisamos perceber que com o cotidiano acelerado, consumo desenfreado e 

atitudes que agridem o meio ambiente, acabamos resultando um prejuízo na nossa 

qualidade de vida, bem como um futuro com dificuldades ainda piores, precisamos ter 

consciência que precisamos mudar e muitas vezes pequenas mudanças a longo prazo  

já podem fazer grande diferença, é nesse sentido que precisamos promover práticas 
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pedagógicas e projetos com as crianças que lhes possibilite a ter atitudes conscientes 

e valorizem o meio ambiente e seus elementos, seja água, ar, terra, animais.

Como educadores precisamos ter em mente que além de ensinarmos nossos 

alunos quanto a natureza e cuidados que devemos ter com ela, precisamos 

proporcionar que participem e conheçam práticas sustentáveis, que aconteçam 

no ambiente escolar não somente através de projetos, mas sim no cotidiano. Assim 

como no ambiente familiar, que também deve contar com práticas sustentáveis, pois 

além de contribuir com o meio ambiente, as crianças aprendem valores, atitudes, 

habilidades e conhecimento que levam para toda sua vida.

Segundo Antunes, (2002, p.21) “os saberes não se acumulam, não constitui 

estoque que se agrega à mente, e sim a integração, modificação, estabelecimento 

de relações e coordenação entre esquemas de conhecimento que já possuíamos em 

novos vínculos e relações a cada nova aprendizagem conquistada”. Se começarmos 

a inserir pequenas práticas na educação infantil, a criança cada vez vai aprimorar e 

agregar conhecimentos, sendo assim seus cuidados com o meio vão ser conscientes 

e de maneira natural ela vai incentivar as pessoas que estão ao seu redor a agirem 

da mesma forma.

Tais práticas podem acontecer de maneiras variadas, uma das quais podemos 

considerar como uma significativa ferramenta é a dança que possibilita trabalhar de 

maneira lúdica questões quanto a sustentabilidade. Quando as crianças dançam, 

relacionam o mundo interior com o exterior, além de aprender a respeitar e apreciar 

a diversidade. A dança desde que incentivada de maneira correta possibilita que a 

criança crie uma relação harmônica entre indivíduo e espaço em que vive. Devemos 

considerar que as atitudes das crianças normalmente são espalhadas nos adultos que 

convivem com ela e assim formam sua personalidade.

A dança segundo Verderi (2009, p.69) não se resume em aquisição de 

habilidades corporais, mas no desenvolvimento das mesmas e das potencialidades 

humanas e sua relação com o mundo. Proporcionar as crianças a liberdade de 

movimento sem julgamento do que é certo ou errado de maneira que a criança se 

expresse, e viva momentos em que seja instigada a pensar no respeito, valores, 

crenças e no outro. Práticas que invistam na ludicidade e proporcionem as crianças 

memórias significativas de respeito e valorização quanto ao mundo que nos rodeia, 



78 79

crianças amam estar em movimento, sem dúvidas amam o contato com a natureza e 

seus elementos. “São os primeiros valores que determinam os comportamentos éticos 

e morais ao longo da vida” (DIDONET, 2008, p.11).

São várias as possibilidades de práticas pedagógicas que podemos desenvolver 

para trabalhar a sustentabilidade além da dança, pode-se trabalhar brincadeiras, 

visitas ao pátio da escola e observação de como esse está, atividades inspiradas no 

cotidiano, cultura, tempo, espaço. Algumas escolas já desenvolvem várias atividades 

que já fazem parte do cotidiano escolar e perpassam da educação infantil e demais 

anos escolares, sendo algumas delas reaproveitamento de materiais para construção 

de bancos, brinquedos, composteira, horta, jardins com litros, reutilização da água 

da chuva, minhocário.

Sendo que tais práticas desenvolvidas podem e devem se estender ao cotidiano 

familiar, podendo os educadores incentivarem quanto a separação do lixo, economia 

da água, quando ligamos a torneira e após utilizarmos fecha-la, usando sempre só 

o necessário, bem como podendo sugerir até uma pequena competição em família 

de quem tem o menor tempo no banho. Ou reaproveitamento dos alimentos orgânicos 

para gerar adubos, construção de hortas e minhocários ou composteiras.

Algumas escolas desenvolvem projetos de construções de minhocários na 

escola podendo essa prática ser realizada na educação infantil, ao conhecer como 

funciona um minhocário na infância possibilita que as crianças, tenham conhecimento 

sobre as minhocas que são de extrema importância para o minhocário, além de o 

professor poder ensinar mais sobre elas a partir das perguntas que podem surgir.

As minhocas se alimentam do lixo orgânico depositado na composteira e 

transformam em húmus, adubo precioso para a terra, para fortificar as plantas. Ao 

ensinar práticas que valorizem o meio ambiente, ou demostre cuidados que temos 

que ter com ele, na educação infantil estamos ensinando as crianças a serem 

cidadãos conscientes e responsáveis que zelam pelo bem mais precioso que 

temos, a natureza. Ao trabalhar com projetos de minhocários na educação infantil ou 

demais anos escolares, é possível abranger temas de suma importância sendo eles: 

Reaproveitamento do lixo orgânico; Solo, compostagem e decomposição; Hábitos 

de vida, ciclo de vida e comportamento de minhocas; Adubação da horta da escola; 

Importância das minhocas para o meio ambiente; Incentivo a práticas sustentáveis;
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O projeto do minhocário também pode se estender no cotidiano familiar, 

podendo a escola promover um momento de atividade em conjunto com as famílias, 

para incentivar ainda mais as crianças, existem modelos de minhocários que podem 

ser realizados com litros e assim o resto de alimentos orgânicos tem um destino 

diferente do lixo comum, podendo assim gerar adubo para plantas e flores.

Nas escolas onde se realizam projetos com minhocários, pode se ampliar para 

construções de hortas incentivando as crianças a ter contato com a terra e conhecer 

o processo de plantação, germinação e cuidados que as plantas necessitam. 

Conhecendo assim de onde vem os alimentos, sua origem, incentivando não somente 

na valorização do campo, bem como práticas sustentáveis e também a conhecerem e 

experimentarem alimentos que viram nascer e crescer. Podendo tornar a alimentação 

escolar mais saudável e significativa.

Sabemos que boa parte dos alimentos que consumimos são produzidos por 

agricultura familiar, fornecer alimentos in natura para as crianças e ensina-las a origem 

desses alimentos abre caminhos para o reconhecimento e valorização do campo. Nas 

escolas tais práticas podem sem dúvidas acontecer de maneira lúdica, contando 

lhe histórias, contando que os alimentos precisam ser plantados, cuidados, regados 

e colhidos para depois serem preparados para comermos ou irem para as feiras e 

supermercados, onde as crianças são acostumadas a ver os familiares comprarem.

As práticas pedagógicas abrem caminhos para que de maneira lúdica o 

educador possa demostrar o quão é importante a valorização dos produtores rurais, a 

vida no meio rural e suas dificuldades para produzir alimentos que consumimos. Essas 

práticas podem ser realizadas a través de pequenas visitas a sítios, ou propriedades 

rurais para que as crianças conhecem, plantações, animais e entrem em contato com 

a natureza.

Algumas instituições de ensino investem na construção de hortas no próprio 

pátio da escola sendo essa uma maneira de manter as crianças em contato a natureza 

e acompanhar os processos de plantar, cuidar, colher e preparar para o consumo, 

ao trabalhar essas práticas é proporcionado a criança o conhecimento quanto a 

valorização do meio ambiente, ações sustentáveis, incentivo a alimentação saudável, 

valorização da verdadeira origem dos alimentos e ações que refletiram em um futuro 

de qualidade para todos.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se analisarmos de forma histórica, os nômades eram os amigos da natureza, 

com o passar dos tempos o ser humano foi evoluindo, produzindo certas ferramentas, 

explorando o meio, começaram as plantações, construções, industrialização, 

urbanização e assim o meio ambiente foi sofrendo as consequências. Se continuarmos 

apenas degradando o meio ambiente e não tivermos atitudes conscientes de 

valorização e cuidados vamos sofrer as consequências. A ONU junto a outros países 

firmou um acordo global, onde após uma longa experiência em promover uma 

sociedade mais justa e que respeitasse o meio ambiente, foram definidos 17 objetivos 

para o desenvolvimento sustentável, dos quais os educadores podem se embasar 

para pensar e refletir suas práticas pedagógicas de maneira que estejam voltadas a 

esses objetivos que visam a melhoria para todos nós como cidadãos.

Ao pensarmos na educação infantil é possível perceber os avanços alcançados 

com o passar do tempo, podendo citar a LDB de 1986 que incluiu a educação infantil 

como etapa inicial da educação básica. Nos dias atuais é guiada pela BNCC e tem 

obrigatoriedade a partir dos 4 anos de idade. Sendo que no espaço escolar possam se 

realizar práticas pedagógicas que contemplem o desenvolvimento integral da criança, 

onde ela participe ativamente do processo de aprendizagem e esteja em contato 

com o meio ambiente, bem como nas interações com os adultos e as crianças. Sendo 

assim percebemos que sem dúvidas o professor é mediador desse processo e quando 

esse proporciona vivências significantes para a criança, essas ficam marcadas em 

sua memória, sendo que no futuro poderá trazer resultados positivos.

Quanto ao ensino de práticas sustentáveis desde a educação infantil, são 

carregadas de significado, tendo em vista que a escola é um espaço de socialização 

e multiplicação de valores. Ao ensinarmos cuidados quanto a natureza aos pequenos, 

estamos promovendo a conscientização aos verdadeiros cuidados que devemos 

ter com o nosso meio, pois é do meio ambiente que provemos elementos a nossa 

existência humana e cabe a nós zelar por ele.

A partir da realização dessa pesquisa bibliográfica pode se observar que práticas 

sustentáveis podem ser e devem acontecer no cotidiano escolar. Na educação infantil 

as crianças além de aprenderem de maneira lúdica, compartilham seus aprendizados 
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com familiares, sendo que vivências do cotidiano escolar se estendem ao cotidiano 

familiar, podendo ser aplicado a ações simples como separar o lixo, controlar o 

consumo de água, luz, realizar compostagem ou até construções de minhocário.

Como apresentado, algumas escolas já desenvolvem projetos sustentáveis 

sendo um deles o minhocário, que além de reutilizar as sobras dos alimentos orgânicos 

possibilita o ensino sobre as minhocas que são fundamentais para esse processo. 

Aristóteles definiu as minhocas como o “intestino da terra”, pois produzem húmus, a 

partir dos restos de alimentos, sendo o húmus importante adubo para revigorar a terra 

e proporcionar que as plantas cresçam fortes. Todo esse processo acompanhado 

pelas crianças gera conhecimento e novas experiências significantes e de cuidado ao 

meio, percebendo que ensinar as crianças a valorização da natureza, dos alimentos 

e sua origem, estabelece uma rica ligação ao campo, isso pode acontecer de maneira 

simples e lúdica. Sem dúvidas o educador ou adulto é considerado o espelho para 

as crianças, se realizamos atitudes conscientes de valorização ao meio ambiente, as 

crianças tendem a reproduzir.
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1. INTRODUÇÃO

A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência 

de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados, a comunicação verdadeira não nos parece estar na exclusiva transferência 

ou transmissão do conhecimento de um sujeito a outro, mas em sua coparticipação 

no ato de compreender a significação do significado (FREIRE, 2013 p. 91). Klammer 

(2006, pg.872-873) revela que a escola já não é mais o único local de aprendizagem 

e nem o professor o único detentor do conhecimento ou da informação, aspecto esse 

que revela a necessidade de uma ação pedagógica associada aos muitos canais de 

comunicação existentes no cotidiano, dentre os quais se inclui o cinema.

A construção do conhecimento deve ser um processo libertador que permita ao 

cidadão exercer seus direitos e deveres com plenitude, compreendendo o contexto 

em que está inserido em toda a sua complexidade, de maneira que suas decisões 

possam ser conscientes e efetivas para sua realidade (FREIRE, 1981). “A palavra 

“cinema‟ origina-se do grego kinesis, que significa “movimento‟, o que conduz à 

ação, energia e dinamismo, ideias comumente associadas à arte cinematográfica” 

(THIEL,. 2009, p. 26). 

Mais ainda, podemos afirmar que o cinema é o campo no qual a estética, o 

lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma 

obra de arte. 

Em uma sociedade permeada por tecnologias digitais ensinar e aprender 

assumem várias formas. A utilização da televisão no século XX e posteriormente o 

uso do computador se configurou como métodos de ensino diferenciados. Lançando 

mão de recursos áudio visuais, o cinema também possui potencial de ensino 

aprendizagem. Neste contexto o estudo que se apresenta pretende mostrar como 

esse recurso pode ser uma ferramenta utilizada no ensinar e aprender.

O município de Agudo localizado na região central do estado do Rio Grande do 

Sul - Brasil, conta com um Polo de Apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil, 

(UAB), no qual tem objetivo de ajudar com estrutura física e profissionais mediadores 

do processo de ensino aprendizagem em ofertas de cursos de graduação e pós 

graduação de instituições educacionais de outras localidades. O Polo conta com uma 
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Associação Universitária composta pela coordenadora e uma secretaria do Polo e um 

representante discente de cada curso de ensino superior que está sendo ofertado.

No Polo de Apoio Presencial do Município de Agudo, no ano de 2014, surgiu uma 

iniciativa de promover o projeto “Cinema para comunidade”, o que tem se mostrado um 

importante instrumento de intervenção pedagógica para os mais diversos públicos. O 

projeto tem objetivo de oportunizar sessões de cinema a diversos públicos. Em 2017, 

sugeriu-se a ampliação do projeto com intervenções mais claras e ir ao encontro 

das comunidades oportunizando aos educandos dos cursos oferecidos no Polo uma 

intervenção cinematográfica de acordo com as áreas de seus cursos. Surgiu então o 

“Cinema Itinerante” com objetivo de levar às comunidades rurais oportunidades de 

lazer, cultura e educação. 

As produções cinematográficas, quando veiculadas de forma planejada e 

organizada, representam bons recursos pedagógicos para estimular a reflexão e 

discussão de diversos temas, preferencialmente àqueles relativos ao cotidiano das 

famílias, que possam influenciar de forma positiva as suas relações interpessoais e 

com o meio ambiente e social no qual estão inseridos. As atividades do Projeto Cinema 

no Polo e Cinema Itinerante devem ser devidamente estruturadas e planejadas para 

viabilizar que tanto os atores envolvidos quanto o público-alvo sejam beneficiados no 

seu processo de desenvolvimento. 

O projeto objetivava também promover o conhecimento da realidade do 

munícipes aos graduandos pois possibilita a interação com as comunidades do 

município, tanto urbanas quanto rurais, ouvindo-as, observando e interagindo. O 

contato com as comunidades estimula a integração do Polo UAB Agudo com a mesma 

e proporciona aos acadêmicos dos cursos a participar em trabalhos extracurriculares, 

nos quais possam desenvolver e compartilhar os conhecimentos produzidos no 

ambiente acadêmico nas comunidades visitadas através do projeto.

Tendo em vista o exposto o trabalho que se apresenta tem como objetivo 

observar que a tecnologia pode auxiliar no alcance dos objetivos citados acima, pois 

“A tecnologia é usada para fazer o tratamento da informação, auxiliando o utilizador 

a alcançar um determinado objetivo” (VIEIRA, 2011, p, 16). E ainda, pode-se refletir 

acerca do que diz Martín-Barbero (2009, p. 28), “a comunicação se tornou uma 

questão de mediação mais que de meios, questões de cultura e, portanto, não só de 
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conhecimento, mas de reconhecimento”. Onde o sujeito reconhece-se e consegue 

elaborar por si suas questões de vida, trabalho e seu espaço em sociedade bem 

como a partir desta experiência tentar vivenciar novas e consolidar o seu eu.

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Em todos os ambientes aprende-se e ensina-se algo (BRANDÃO, 1981). Não é 

diferente quando se está em uma sala de cinema, por exemplo. Com a modernidade, 

o acesso as mídias digitais, televisivas e afins é facilitada e com isso a comunicação 

foi revolucionada. Dissemina informações com rapidez, modificam processos de 

trabalho e mudam formas de fazer e pensar educação.  

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um 

modo ou de muitos modos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 

aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou 

para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação (BRANDÃO, 1981, 

p.7).

Partindo do pressuposto citado por Brandão de que todos os dias mistura-se 

a vida com a educação, então, pode-se entender que ao utilizar a sétima arte¹ há 

um aprendizado, desde que, seja aliado à um filme/documentário relacionado com o 

tema (Ricciotto Canudo no “Manifesto das Sete Artes”, em 1912 - publicado apenas 

em 1923). A numeração das artes refere-se ao hábito de estabelecer números para 

designar determinadas manifestações artísticas. O termo “sétima arte”, usado para 

designar o cinema, foi estabelecido por que se deseja desenvolver o conhecimento 

e debate construtivo com os atores envolvidos, ora sejam crianças, jovens rurais, 

famílias rurais, mulheres rurais, entre outros. O filme pode ser um instrumento a 

serviço da educação. Conforme Oliveira (2015): “A educação está ligada ao cinema 

de várias formas, uma vez que aproxima outras percepções da realidade e contribui 

para ampliar as visões de mundo das pessoas. O cinema, por sua vez, pode ser 

considerado como um dispositivo para pensar sobre a própria vida, já que provoca 

questionamentos e inquietações”.

Ainda Oliveira, ressalta que pode se repensar alguns hábitos e tentar novos e 

criar a partir dali os adequados à sua realidade, repensar o que aprendeu e o que 

de novo poderia aprender. As mídias visuais possuem ainda um papel fundamental, 
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sendo como instrumento catalizador no auxílio para a construção de conhecimento, 

portanto para uma eficaz intervenção em uma comunidade, além da conversação, 

se utilize de tecnologias para facilitar este processo, no caso o cinema. Para que a 

invasão cultural seja efetiva e o invasor cultural logre seus objetivos, faz-se necessário 

que esta ação seja auxiliada por outras que, servindo a ela, são distintas dimensões 

da teoria antidialógica, assim é que toda invasão cultural pressupõe a conquista, a 

manipulação e o messianismo de quem invade (FREIRE, p. 27).

Abordar temáticas, através do cinema, de interesse do público alvo auxilia na 

construção e debate sobre um novo conhecimento, ou para fortalecer um já existente, 

impulsionando que esses sujeitos sejam transformadores de sua realidade. Nesse 

sentido (FREIRE, 1983) afirma que o conhecimento, pelo contrário, exige uma 

presença curiosa do sujeito em face do mundo; Requer sua ação transformadora 

sobre a realidade; Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em 

reinvenção; Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, 

pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de 

seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu ato (FREIRE, 1983, 

p 16).

Apropriando-se do conhecimento através do cinema e com o diálogo após 

uma reprodução cinematográfica, o sujeito poderá refletir e identificar suas razões e 

percepções acerca da sua realidade, passível ou não de mudança de atitude perante 

o que conclui. Quanto mais alguém, por meio da ação e da reflexão, se aproxima da 

“razão”, do”logos” da realidade, objetiva e desafiadora, tanto mais, introduzindo-se 

nela, alcançará o seu desvelamento (FREIRE, 1983, p. 20)  

Ainda, apropriando-se do conhecimento através do diálogo e reflexão, o indivíduo 

não fica vulnerável aos pensamentos e ações externas que possam prejudicar sua 

comunidade, sua realidade e sua saúde. Fresquet (2013, p.19) diz que “o cinema nos 

oferece uma janela pela qual podemos nos assomar ao mundo para ver o que está 

lá fora, distante do espaço ou no tempo, para ver o que não conseguimos ver com 

nossos próprios olhos de modo direto”. Através deste podemos levar temáticas que 

levantam problematizações acerca do ser, da relação com o mundo e que facilite o 

processo de pensar, da apropriação deste conhecimento e com isso pensar por si só.
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O que pode ser reforçado com o que Freire cita: Estamos convencidos de que, 

qualquer esforço de educação popular, esteja ou não associado a uma capacitação 

profissional, seja no campo agrícola ou no industrial urbano, deve ter, pelas razões até 

agora analisadas, um objetivo fundamental: através da problematização do homem-

mundo ou do homem em suas relações com o mundo e com os homens, possibilitar 

que estes aprofundem sua tomada de consciência da realidade na qual e com a 

qual estão. Este aprofundamento da tomada de consciência, que precisa desdobrar-

se na ação transformadora da realidade, provoca, com esta ação, a superação do 

conhecimento preponderantemente sensível daquela com que se alcança a razão 

da mesma. É uma apropriação que faz o homem da posição que ocupa no seu aqui 

e no seu agora, do que resulta (e ao mesmo tempo produz) o descobrir-se em uma 

totalidade, em uma estrutura, e não “preso”, ou “aderido” a ela ou às partes que a 

constituem. Ao não perceber a realidade como totalidade, na qual se encontram as 

partes em processo de interação, se perde o homem na visão “focalista” da mesma. 

A percepção parcializada da realidade rouba ao homem a possibilidade de uma ação 

autêntica sobre ela (FREIRE, 1983, p 21).

O uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), - o cinema é 

considerado uma TIC quando utilizado de forma pedagógica -, ajuda na construção 

de um novo modelo de ensino. Auxilia os indivíduos a se expressarem, tomarem 

decisões e fortalecer a comunidade. As TICs representam um possível novo canal por 

que as comunidades podem expressar, por que os cidadãos podem ser envolvidos 

em processos de tomada de decisão e, finalmente, por que uma esfera pública local 

pode ser sustentada e a democracia local fortalecida (FREY, 2003).

Sendo assim, a reprodução de filmes ou documentários se mostra como uma 

ferramenta importante para dinamizar e facilitar a comunicação e compreensão 

de determinados assuntos. As definições e modelos tradicionais são uni lineares 

e propõe a noção mecânica de comunicação como transmissão de informações 

de fontes ativas a receptores passivos. De fato, não há transmissão; há apenas 

transformações de significados já existentes nas pessoas que, ao decodificarem os 

símbolos, participam ativamente. Estes modelos baseiam-se, além disto, na noção 

errônea de que comunicação é um ato, um fenômeno estático no qual a fonte é a 

privilegiada; a comunicação é, na verdade, um processo no qual todos os elementos 
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atuam de forma dinâmica. Assim, a comunicação é eminentemente um fato de relações 

sociais, um fenômeno de intercâmbio múltiplo de experiência, e não mero exercício 

unilateral de influência individual. Os modelos, finalmente, induzem a confusão entre 

informação que busca comunidade de significados ou de consciência, (BELTRAN 

SALOMÓN, 1981, p.17).

A  dinamicidade citada pelo autor, na comunicação, não é fácil de ser 

compreendida, é preciso entender que a informação não deve ser somente 

transmitida, mas, precisa haver uma significação de conhecimentos  já existentes, 

uma apropriação e com o que já sabe, construir seu próprio saber, pensar e agir. 

3. CINEMA ITINERANTE

No início de cada semestre, os integrantes da Associação do Polo realizam um 

planejamento e roteiro das sessões a serem realizadas bem como sugestão de quais 

cursos de graduação serão responsáveis pela reprodução cinematográfica bem como 

tema, possível linha de discussão com a comunidade. 

Nas primeiras sessões itinerantes os alunos do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo as organizaram. Após entrar em contato com lideranças da 

comunidade escolhida, fora feita a divulgação em meios de comunicação para 

informar a data, local e horário da sessão. Os documentários escolhidos levavam em 

conta o conhecimento adquirido pelos acadêmicos durante o curso bem como um 

possível interesse da comunidade pelo assunto.

Com apoio da Prefeitura Municipal, alunos e representantes do polo foram 

às comunidades e ali realizaram um breve relato a respeito do Polo, do curso dos 

acadêmicos presentes e após era informado o documentário a ser reproduzido. Após 

cada reprodução, os acadêmicos instigavam os presentes a falar a respeito do que 

viram. Levando em conta a cultura, o respeito a individualidade e privacidade de cada 

um que lá se fazia presente. 

3.1 Primeira Sessão - Agricultura tamanho Família (Silvio Tendler)

A Primeira sessão de cinema itinerante foi organizada por estudantes do Curso 

de Licenciatura em Educação do Campo (UFSM) onde, reproduziram o documentário 
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“Agricultura tamanho família”de Silvio Tendler (Figura 1).

Participaram famílias rurais, desde jovens a idosos. Cerca de 51 pessoas foram 

mobilizadas para assistir o filme e após refletir sobre o mesmo. Como o tema da 

reprodução abordava a temática acerca da monocultura comparada à diversificação, 

assunto considerado relevante conforme os agricultores, pois algumas famílias não 

imaginavam o quão prejudicial, tanto econômica quanto social, pode ser dedicar-se 

exclusivamente a uma monocultura.  

Figura 1 Primeira sessão de cinema itinerante organizada por estudantes do Curso 
de Licenciatura em Educação do Campo (UFSM).

Fonte: Arquivo autores

Uma agricultora, que reside em uma localidade vizinha, assistida pela Emater/

Ascar de Agudo, foi convidada pelos alunos para relatar a experiência de sua família 

quanto à diversificação na propriedade. Esta contou aos participantes o quanto 

economizam anualmente ao deixar de comprar alimentos que agora produzem e o 

quanto ganham com a venda do excedente, o que a comunidades surpresa pelos 

valores apresentados.

Esta compressão foi facilitada com o uso do documentário, que auxiliou na 

visualização e compreensão das causas e efeitos de uma cultura em suas vidas e dos 

possíveis benefícios com a diversificação. Segundo Bordenave (1982) a comunicação 

e a influência na vida das pessoas:
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A comunicação foi o canal pelo quais os padrões de vida de sua cultura foram-

lhe transmitidos, pelo qual aprendeu a ser “membro” de sua sociedade - de sua 

família, de seu grupo de amigos, de sua vizinhança, de sua nação. Foi assim que 

adotou a sua “cultura”, isto é, os modos de pensamento e de ação, suas crenças e 

valores, seus hábitos e tabus (BORDENAVE, 1982, p. 17)

Os alunos aproveitando as falas dos participantes aliado ao documentário, 

abordaram sobre soberania alimentar, importância de produzir alimentos que nutrem 

e auxiliam na economia da renda da família, qualidade de vida/saúde em saber a 

origem do alimento, o que está pondo na mesa da família, ponto este que, levou 

participantes a falar sobre o uso dos agrotóxicos de forma exagerada o que acaba 

sendo solução para uma cultura e causando problemas para outras. A infestação de 

pragas em hortas é maior, de acordo com relato de um agricultor, pois com o aumento 

de áreas plantadas com soja e uso para evitar pragas, estas, procuram outras culturas 

para sua alimentação, consequentemente atacam as hortas. Percebe-se então um 

desequilíbrio do ecossistema. 

Os atores mostram-se interessados em ampliar o assunto acerca da diversificação 

e soberania alimentar e saberes sobre beneficiamento de alimentos que foram se 

perdendo com o passar das gerações. Conforme um participante “antigamente 

não precisava comprar tanta coisa (Participante “A” do Cinema Itinerante, 2018). A 

comunidade sugeriu mais momentos como este levado através do projeto, bem como 

realizar uma oficina sobre as temáticas que envolvem os documentários relacionados 

a plantas, soberania alimentar, etc. 

Houve uma interação, um envolvimento da comunidade mobilizada bem como 

a dos acadêmicos para a construção de um conhecimento e reflexão acerca do tema 

trazido pela exibição do cinema.

O cinema, em qualquer campo em que seja aproveitado, desenvolvido, produzido 

ou consumido, é sempre educativo e formativo. É formal, na medida em que a sala de 

projeção é o espaço da socialização e divulgação do filme; ao mesmo tempo é não-

formal, pois é espaço de alteridade em relação à escola e, também, informal, pois é 

espaço de fruição singular e plural, porque é grupal (STRAUBHAAR, 2004 p.84).
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3.2 Segunda sessão: O veneno está na mesa II – Sílvio Tendler

A segunda sessão de cinema itinerante também foi organizada por estudantes 

do Curso de Licenciatura em Educação do Campo (UFSM) onde, reproduziram o 

documentário “O veneno está na mesa II” de Silvio Tendler (Figura 2). Participaram 

cerca de 50 pessoas, desde jovens a idosos para assistir o filme e após refletir sobre 

o mesmo.

Neste documentário, em um determinado trecho, fala sobre o uso de dosagem 

de agrotóxico acima do recomendado e este se dá devido aos indivíduos esperarem 

uma ação prolongada, o que conforme informado na reprodução é ilusório. Após o 

término do documentário, um dos participantes relatou que de fato se utilizam da 

prática citada anteriormente pois ”mata mais ligeiro”, mas, que refletindo no tempo de 

eficácia, este não difere da de uma dosagem menor. 

Figura 2 Segunda sessão de cinema itinerante organizada por estudantes do Curso 
de Licenciatura em Educação do Campo (UFSM).

Fonte: Arquivo autores

Neste relato do agricultor, percebe-se que através da reprodução cinematográfica 

pode por si, refletir, analisar e construir um conhecimento.

Outro ponto levantado por uma pessoa que assistiu o documentário, é de que, 

“antigamente era mais à muque, mais braçal mesmo, no pau da enxada” (Participante 

“B” do Cinema Itinerante, 2018). se referindo que aplicação de agroquímicos  substituiu 

o trabalho da capina manual.
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Ainda houveram relatos sobre de como o agrotóxico prejudica o organismo, 

principalmente durante o trabalho no tabaco onde diz que “eu é uma, já fui internada 

umas quantas vezes” (Participante “C” do Cinema Itinerante, 2018) e  “mas não é só 

o fumo né, que ta fazendo mal, a soja é pior ainda, é pior, passam veneno, é mais 

agressivo, mais brabo que não tem cheiro, mas dá pra ver nas plantas, eles não 

tem limite... e o pouco de mato que tem, vão lá e pá, derrubam” (Participante “D” do 

Cinema Itinerante, 2018) sobre o aumento da cultura da soja na região.

Outro participante trouxe o relato abaixo sobre a dependência das fumageiras, 

assunto também levantado durante o documentário:  “E uma coisa que eles falaram 

que é verdade,(no documentário reproduzido) a gente depende muito das fumageiras, 

a gente trabalha o ano inteiro daí impõem alguma coisa, a gente tem que superar 

aquilo e na hora de vender o produto, ser muitas vezes humilhado, sabendo que tão 

ganhando em cima da gente, eles colocam muito em cima do preço do adubo, do 

veneno...somos escravos, seria bom se conseguíssemos sair fora disso, já tentei 

criar galinha, mas teria que investir muito pra ficar dentro da lei” (Participante “E” do 

Cinema Itinerante, 2018).

Sobre as percepções relacionadas ao Cinema Itinerante “achamos bom, a gente 

pode debater um pouco, é bom, pra gente raciocinar sobre o veneno (participante, 

2018) então pode-se afirmar que “O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, 

mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, isto é, o transformam, e, transformando-o, 

o humanizam para a humanização de todos” (FREIRE, 1983, p. 28).

E os relatos dos participantes do cinema vão de encontro com o que Thompson 

diz: Enquanto a comunicação e informação cada vez mais se difundem em escala 

global, estes materiais simbólicos vão sendo recebidos por indivíduos que estão 

situados em locais espaço-temporais específicos. A apropriação dos produtos da 

mídia é sempre um fenômeno localizado, no sentido de que ela sempre envolve 

indivíduos específicos que estão situados em contexto social-históricos particulares, e 

que contam com os recursos que lhe são disponíveis para dar sentido às mensagens 

da mídia e as incorporar em suas vidas. E as mensagens são frequentemente 

transformadas no processo de apropriação, conforme os indivíduos as adaptam aos 

contextos práticos da vida cotidiana (THOMPSON, 1998, p. 155).
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4. CONCLUSÃO

Conclui-se que o uso de reproduções cinematográficas, contextualizadas, são 

boas ferramentas educativas. Facilitadoras para uma abordagem mais invasiva, em 

assuntos mais polêmicos como a do agrotóxico por exemplo, que fora reproduzia 

em meio a aprovação do Projeto de Lei 6299/02. Através de documentários/filmes, 

consegue-se fazer com que o indivíduo visualize a temática, linkando com sua 

realidade, após, consegue-se manter um diálogo construtivo, reflexivo para todos 

os atores envolvidos, tanto o público alvo, quanto para os acadêmicos, que são 

oportunizados a interagir e construir um conhecimento junto às comunidades rurais, 

suas experiências e seus anseios dentro de seus espaços. 

Conforme Bordenave “A comunicação Rural conscientiza a população, para 

participar, ativamente, nos processos de mudança social e de construção de uma 

sociedade democrática e participativa”. A utilização de tecnologias, cinemas, auxiliam 

na produção do conhecimento para que este indivíduo consiga se perceber no seu 

espaço e se torne mais consciente e ativo no meio em que vive bem como, nas 

tomadas de decisões de sua comunidade, município. 
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1. INTRODUÇÃO

O Rio Grande do Sul (RS) é o estado brasileiro com maiores referências européias 

em sua formação, devido aos processos migratórios de alemães e italianos a partir 

do século XIX (PARÉ et al., 2007). Em geral, os hábitos, festas, características físicas 

dos gaúchos costumam ser considerados herança exclusiva do branco europeu e 

pouco se fala da herança indígena e negra. 

A presença negra no RS ficou por muito tempo ignorada, no entanto, a região 

da Província de São Pedro contou com a presença de escravos negros desde o início 

de sua ocupação pelos portugueses no fim do século XVII. Em 1814, cerca de 39% 

da população da província era formada por escravos ou ex-escravos (MAESTRI, 

2005). Entre os anos de 1874 e 1884, a então Província de São Pedro era a sexta 

com maior número absoluto de escravos (RUBERT, 2005).

Assim, o RS possui também uma considerável população de descendentes 

de escravos, que luta constantemente para ser reconhecida e também contra o 

esquecimento de sua história.  Conforme PARÉ et al. (2007), essas comunidades 

quilombolas despertaram uma série de questões socioeconômicas, espaciais, 

jurídicas e culturais que passaram a fazer parte da discussão sobre o que representam 

os quilombos contemporâneos na atualidade e sobre a sua efetiva inserção cidadã 

numa cultura local altamente europeizada, as comunidades remanescentes dos 

quilombos foram reconhecidas oficialmente pelo Estado brasileiro em 1988.

Após a libertação dos escravos em 1888, os seus descendes começaram a 

lutar por seus direitos, e uma de suas reivindicações era a posse de terras. Mas não 

é apenas uma questão de possuir uma propriedade a fim de cultivarem alimentos 

para a sua subsistência, além de tudo o convívio com o grupo é indispensável 

para estabelecer a harmonia. E assim as famílias que hoje vivem em comunidades 

quilombolas desempenham papel ativo na comunidade e defendem o direito da união 

e respeito à família, como relata:

Mas não é só. Para comunidades tradicionais, a terra possui um significado 
completamente diferente da que ela apresenta para a cultura ocidental 
hegemônica. Não se trata apenas de moradia, que pode ser trocada pelo 
indivíduo, sem maiores traumas, mas sim do elo que mantém a união do 
grupo, e que permite a sua continuidade no tempo através de sucessivas 
gerações, possibilitando a preservação da cultura, dos valores e do modo 
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peculiar de vida da comunidade étnica. Privado da terra, o grupo tende a se 
dispersar e a desaparecer, tragado pela sociedade envolvente. Portanto, não 
é só a terra que se perde, pois a identidade coletiva também periga sucumbir. 
Dessa, forma não é exagero afirmar que quando se retira a terra de uma 
comunidade quilombola, não se está violando o direito à moradia dos seus 
membros. Muito mais que isso, se está cometendo um verdadeiro etnocídio 
(DUPRAT, 2007, p. 83). 

O RS apresenta diversas comunidades remanescentes de quilombos, que hoje 

se encontram numa situação de expropriação de suas terras e de difícil sobrevivência. 

As comunidades gaúchas são pequenas, mas numerosas, não possuem infra-

estrutura adequada, sendo registradas cerca de 90 comunidades quilombolas que 

ocupam diferentes áreas do estado (ANJOS, 2005). Entretanto, PARÉ et al. (2007) 

revela que para que a inserção se realize, não basta que a sociedade obtenha o 

conhecimento sobre estes grupos, mas também que a população quilombola se 

veja dentro da sociedade atual, que o conhecimento ocidentalizado, eurocêntrico, 

presente abra um espaço significativo para essas comunidades. 

Este artigo, com base numa pesquisa qualitativa documental da disciplina 

de Seminário Integrador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), teve como objetivo fazer uma reflexão 

e analisar a luta por infraestrutura na comunidade quilombola de São Miguel no 

interior do município de Restinga Seca/RS.

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 COMUNIDADE DO QUILOMBO SÃO MIGUEL

São Miguel é uma localidade que pertence a Restinga Seca, localizada na zona 

rural ao Norte de Restinga Seca e a Leste Santa Maria, cortado pela rodovia RS 

149, próximo aos rios Vacacaí Mirim e Jacuí. É uma comunidade que conta com 

uma escola de Ensino Fundamental, atendendo também a modalidade de Educação 

Infantil. Também possui um Centro Comunitário que beneficia a comunidade em 

atividades sociais como bailes, reuniões, apresentações sociais e atividades fúnebres 

da comunidade (Figura 1).

Nesta mesma comunidade, moram descendentes de colonos holandeses, 

alemães, italianos que vieram habitar São Miguel desde o final do século passado, 
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mesmo antes dos afro-brasileiros ali se instalarem. Mas, nessa comunidade predomina 

a raça negra (90%). Os historiadores dizem que São Miguel é a segunda comunidade, 

em quantidade, de negros no RS.

Figura 1 Comunidade do Quilombo São Miguel

Fonte: GoogleMaps.

São Miguel é tida como uma modalidade de organização social alternativa 

ao sistema escravista e, de forma mais geral, de resistência as pressões de uma 

sociedade racista. São Miguel começou ser chamada Picada dos Paus. Com a 

consolidação da presença negra, o lugar passa a ser conhecido como São Miguel do 
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Pretos ou São Miguel dos Velhos por contraposição da  São Miguel Novo, localidade 

de colonização alemã. 

A fundação de São Miguel remete ao século XIX, quando o escravo Geraldo se 

rebelou contra seus senhores da família Martins Pinto e fugiu para a fazenda vizinha 

dos Carvalho.  Geraldo passou então trabalhar para os Carvalho, tendo adotado 

o sobrenome dessa família, que é o sobrenome atual de boa parte dos membros 

do grupo. Na época, os escravos eram obrigados a adotar o sobrenome de seus 

senhores. Após a abolição da escravatura, Geraldo e outro escravo rebelado, Ismael, 

passaram a ocupar uma área localizada na fronteira entre as duas sesmarias das 

famílias Martins Pinto e Carvalho. Até que, na última década do século XIX, os ex-

escravos Ismael, Geraldo e seus filhos compraram oficialmente essas terras. E foi 

esse território que deu origem a comunidade São Miguel.

Atualmente o quilombo de São Miguel possui 153 famílias, cada uma com três 

pessoas em média, totalizando 459 pessoas.A principal atividade econômica da 

comunidade é o trabalho nas lavouras de fazendas vizinhas. Os produtos que mais se 

destacam de acordo com as condições climáticas são: o fumo, a batatinha, o arroz, o 

milho e os hortigranjeiros. Alguns moradores plantam só um tipo de cultura, servindo 

unicamente para seu consumo. No geral é uma comunidade de classe média-baixa.

A comunidade luta por seus direitos e buscam preservar as suas culturas e 

suas crenças. Culturas estas que podem ser expressas de varias maneiras como: a 

religião, a musica, a dança, a gastronomia entre outras.

Para nós, “cultura” não é simplesmente um referente que marca uma hierarquia 
de “civilização”, mas a maneira de viver total de um grupo, sociedade, país 
ou pessoa. Cultura é, em Antropologia Social e Sociologia, um mapa, um 
receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, 
classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. (DA MATTA, 1986, 
p. 123)

 Essa cultura pode ser vista em projetos instalados na comunidade, como a 

dança AFRO, a capoeira e a música. Segundo a colaboradora do instituto,as aulas 

contam com professores qualificados que atendem crianças da comunidade. Aulas 

estas que tem como local de ensaio e aprendizagem o Instituto Alex Procknof, 

instituto este sem fins lucrativos localizado em um espaço cedido por uma família da 

comunidade que foram os fundadores do mesmo.
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Com estas ações e projetos a busca e a valorização da descendência esta 

diretamente ligada as nossas lembranças e a memória que a comunidade busca 

valorizar e preservar, bem como pode ser visto-percebido através de KESSEL.

A rememoração individual se faz na tessitura das memórias dos diferentes 
grupos com que nos relacionamos. Ela está impregnada das memórias dos 
que nos cercam, de maneira que, ainda que não estejamos em presença 
destes, o nosso lembrar e as maneiras como percebemos e vemos o que 
nos cerca se constituem a partir desse emaranhado de experiências, que 
percebemos qual uma amálgama, uma unidade que parece ser só nossa. [...] 
É interessante ainda apontar que a memória é um objeto de luta pelo poder 
travada entre classes, grupos e indivíduos. Decidir sobre o que deve ser 
lembrando e também sobre o que deve ser esquecido integra os mecanismos 
de controle de um grupo sobre o outro (KESSEL, 2010, p.37).

 E desde modo que a comunidade quilombola se mantem ativa e batalhando por 

seus direitos, E assim demostrar as futuras gerações e a comunidade em geral os 

valores e princípios de uma cultura.

2.2 ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ALBINO CARVALHO

Em 28 de novembro de 1974, através do decreto nº 42/74 foi criada a Escola 

Municipal Manuel Albino Carvalho, fundada em 1960 com o nome de Escola Municipal 

Edmundo Bischoff, a qual mantinha o ensino fundamental de 1º grau, funcionando 

já em novas instalações. Atendendo a enorme clientela e as necessidades da 

comunidade, em 1978, foi ampliado o prédio da escola prevendo o funcionamento do 

primeiro grau completo.

Pela demanda dos estudantes e interesse dos pais, em continuarem os estudos, 

foi solicitada a 24º Delegacia de Educação a implantação das series finais do primeiro 

grau.  Após realizada a inspeção do prédio o parecer favorável ao funcionamento da 

6º série em 1979, que pela Portaria de Nº 00298 de 08 de janeiro de 1979. Em 1980, 

pela portaria Nº 08153 de 30 de janeiro de 1980 foi autorizado o funcionamento da 

7º e 8º series do Ensino de 1º Grau a partir de 1980 e 1981, respectivamente, nesta 

oportunidade a escola contava com 17 professores e 180 estudantes de 1º a 8º 

séries.

Depois de instaladas as series finais e em conformidade com as leis vigentes, 

em 26 de abril de 1984 através da Portaria Nº 17376 reorganiza a Escola Municipal 
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de 1º Incompleto Manuel Albino Carvalho que através da Portaria de reorganização 

Nº 19445 de 24 de maio de 1983, da SEC, que passa a designar-se Escola Municipal 

de 1º Grau Manuel Albino Carvalho.

O terreno onde esta situada a escola foi doado pelo senhor Manuel Albino 

Carvalho, agricultor e pecuarista, possuidor de uma grande área de terras, nascido 

em 01/10/1864 e falecido em 02/06/1950. Sua dedicação em doar uma área de  3.050 

m2  se deu devido a distância que a maioria dos estudantes tinham que percorrer para 

frequentar as aulas, inclusive seus dez filhos. A doação desse terreno somente foi 

oficializada através de uma carta de doação enviada na data de 02 de junho de 1977 

com assinatura de um de seus filhos Idelmiro Albino Carvalho. 

Atualmente, a escola possui a Educação Infantil (Pré-Escolar A e B), Ensino 

Fundamental (1º ano ao 9°) do Ensino Fundamental. As avaliações dos estudantes 

são realizadas vinculando às realidades sociais sempre direcionados aos interesses 

dos educandos, para que eles possam reconhecer a sua participação nos conteúdos 

baseados na compreensão da sua realidade. A nota mínima exigida para aprovação é 

60 (sessenta). O ano letivo é dividido em três (3) trimestres, os estudantes portadores 

de necessidades educativas especiais serão avaliados através de Parecer descritivo, 

conforme Resolução 02/2007 do CME.

A escola também oferece atividades de recuperação paralela ao ano letivo, 

aos estudantes que demonstrarem baixo aproveitamento e ou interesse de 

aprendizagem ao longo do processo educacional. A escola oferece, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação, aos estudantes das series anos 

finais do Ensino Fundamental que apresentarem defasagem idade-serie de 

dois ou mais anos, a possibilidade de freqüentarem a classe de aceleração de 

estudos.                                                                                                                                           

A carga horária mínima anual é de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo 

de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver. O controle de freqüência conforme disposto no seu regimento 

e nas normas do respectivo sistema de ensino, exige a freqüência mínima de setenta 

e cinco por cento (75%) do total de horas letivas de efetivo trabalho.

O corpo docente é constituído por 20 professores especialistas em educação. A 

designação dos docentes é feita pela entidade mantenedora responsável (Prefeitura 
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de Restinga Seca), e cerca de 110 estudantes.

A escola (Figura 2) possui seis (6) sala-de-aula, uma (1) sala de professores, 

uma (1) secretaria, uma (1) bilbioteca com reduzido espaço, pois também funciona 

na sala a videoteca, um (1) ginásio de esportes e um (1) laboratório de informática.

Figura 2: Escola Municipal Manuel Albino Carvalho.

Fonte: Arquivo dos autores e Google Maps.

2.3 FILOSOFIA E OBJETIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ALBINO                   
CARVALHO

A filosofia da escola é “Educar com responsabilidade, valorizando as 

diversidades, com vistas ao exercício consciente da cidadania.” A finalidade da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Manuel Albino Carvalho é desenvolver valores como 

instrumentos de apropriação do saber, tendo como prioridade a responsabilidade e 

respeito mútuo, a fim de formar a personalidade de cada educando, para que possam 

atuar dentro de qualquer grupo social e político com uma perspectiva de organização 
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coletiva de vida.

A escola procura se envolver de forma significativa com a família, não apenas 

para encontros festivos ou entrega de boletins, mas sim com o objetivo de detectar 

uma gama de enfoques sociológicos. A escola, como um todo, acredita no estudante, 

procurando sempre conduzi-lo de acordo com a sua capacidade de construir o seu 

próprio conhecimento, através da ação e interação com o meio. Deve-se levar em 

conta a relação com as exigências e desafios da realidade processados através das 

relações dialéticas dentro do contexto educando e cultura.

A escola tem objetivo de proporcionar aos estudantes situações que contribuam 

para o desenvolvimento social, cognitivo, afetivo, psicomotor, atenção e o raciocínio 

lógico, dentro de uma pedagogia lúdica e de livre expressão, levando-as à estruturação 

das noções básicas na formação da sua personalidade e de caráter capazes de 

auxiliá-las na leitura e na escrita do mundo.

A escola se propõe a oferecer aos professores, estudantes e pais, a oportunidade 

de construção de conhecimento, através de um trabalho integrado onde o estudante 

seja o centro de suas ações, e para o qual sejam criadas condições e meios de 

participação, de acordo com as aptidões naturais, a fim de formar um ser atuante, 

responsável e transformador no seu ambiente político, social, religioso e econômico, 

dando-lhe oportunidade de construir o seu amanhã alicerçado no hoje.

Esse fato reforça a importância do uso das tecnologias em sala de aula na 

construção do conhecimento doa estudantes. Conforme KENSKI (2010) a tecnologia 

é essencial para a educação, pois a educação e a tecnologia são indissociáveis, e a 

maioria das tecnologias são utilizadas como auxiliar no processo educativo estando 

presentes em todos os momentos do processo pedagógico, desde o planejamento 

das disciplinas, a elaboração da proposta curricular e até a certificação dos estudantes 

que concluíram o curso.

2.4 PESQUISA DOCUMENTAL

Esse artigo refere-se a um trabalho de formação acadêmica baseado numa 

pesquisa qualitativa documental da disciplina de Seminário Integrador do Curso 

de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). Assim, os estudantes do curso realizaram visitas nas quais fizeram entrevistas 
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não estruturadas e buscas por documentos históricos na Secretaria Municipal 

deEducacação na Prefeitura Municipal de Restinga Seca, na Escola Municipal 

Manuel Albino Carvalho,na Biblioteca Municipal e na comunidade do Quilombo. 

Foram recolhidas informações e documentos que descreveram as reivindicações da 

comunidade de São Miguel para posterior análise. 

Nas entrevistas, pode-se constatar que as principais reinvindicações para 

melhoria da comunidade foram referentes o que perpassa no entorno da escola, 

como aumento das edificações da escola,  instalação de lombadas eletrônicas para 

segurança dos estudantes e a Unidade Básica de Sáude. 

Em relação aos documentos pesquisados, há poucos registros, mas nos últimos 

anos, a escola passou por reformas, ampliações, pinturas e foi embelezada com 

jardinagem.  Também foi construído um amplo ginásio de esportes.

Em relação a instalação das lombadas eletrônicas, elas já estão funcionando 

desde o dia 27 de fevereiro de 2018 (Figura 3). O ex-vereador e líder da comunidade 

Quilombola Roberto Potássio Rosarelatou que as primeiras medidas e pedidos foram 

realizados no ano de 2001 e somente 17 anos após foi implantado as lombadas 

eletrônicas. Diversas vezes foram construídas e reconstruídas lombadas no local, 

mas devido o grande fluxo de caminhões pesados as mesmas não apresentaram 

duração e assim não desempenhavam a melhoria esperada que era de diminuir a 

velocidade dos veículos.

Também foram constatadas várias melhorias a partir das reinvidicações 

solicitadas pela comunidade, principalmente em relação a Unidade Básica de Saúde 

(UBS), que atualmente funciona atendendo a comunidade (Figura 4).

Alguns relatos de moradores da comunidade, afirmam a importância das 

estruturas citadas:

“Com a escola aqui na comunidade, nós pais conseguimos acompanhar 
o desempenho e o comportamento dos nossos filhos, e as lombadas 
trouxeram maior segurança na travessia das crianças”;
“Agora, nós e principalmente as crianças da escola temos segurança para a 
travessia da rodovia”;
“O posto de sáude (UBS) ajuda muito nossa comunidade”, antes nós 
tinhamosatendimento médico no pavilhão comunitário com poucos recursos, 
e muitos procedimentos precisavamos ir até a unidade de saúde da cidade”.
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Outra conquista recente da comunidade, foi a academia ao céu aberto (Figura 

5), permitindo a comunidade fazer exercícios e cuidar da saúde, melhorando assim 

a qualidade de vida.

Quando foi perguntado aos mebros da comunidade sobre quais as próximas 

medidas e reinvidicações a serem solicitadas, praticamente todos moradores falaram 

a mesma coisa.  As estradas estão precárias, e quando chove o problema fica ainda 

pior. A necessidade atual é a pavimentação das ruas na comunidade, pois permitirá 

mais segurança e qualidade de vida, proporcionando o bem estar da comunidade de 

São Miguel. 

Figura 3 Lombadas eletrônicas em frente aEscola Municipal Manuel Albino Carvalho.

Fonte: Arquivo dos autores.
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Figura 4 Unidade básica de Saúde (UBS) na comunidade de Sao Miguel - Restinga 
Seca, RS.

Fonte: Arquivo dos autores.

Figura 5 Academia a céu aberto na comunidade São Miguel.

Fonte: Arquivo dos autores.
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3. CONCLUSÃO

Os dados revelados pela pesquisa documental realizada na comunidade do 

Quilombo São Miguel situado no município de Restinga Seca/RS apontam para 

as necessidades básicas que muitas comunidades remanescentes de quilombos, 

ribeirinhos, atingidos por barragem, dentre outros grupos excluídos históricamente 

tem, se fazendo necessário reinvindicações daquilo que deveria ser garantido a 

essas pessoas pelos mesmos direitos que todas as demais possuem. O que foi 

observado é que direitos básicos como saneamento, paviamentaçao de ruas, 

segurança, iluminação das vias públicas, parecem sempre carecer de lutas para 

serem conquistados. 

Desta forma, infelizmente, ainda  deve existir a resistência desses povos para 

sua sobrevivência, denunciando assim, a falta de olhar do poder público para essas 

pessoas, cidadãos brasileiros.  Por meio dos relatos observados no decorrer do artigo 

podemos entender que as conquistas desta comunidade de São Miguel, nunca foram 

fáceis, as melhorias ao longo dos anos, foram frutos de muitas lutas e reinvindicações 

da comunidade que prima pela valorização da sua cultura e a autonomia de seus 

moradores, demostrando desta forma que a tão sonhada igualdade perante o poder 

público ainda é uma utopia.

“Uma dor de angústia, de escravidão, e ela existe até hoje e só diminui quando 
a gente levanta a cabeça e, aí, eles vêem que a gente não se intimidou. Eu vejo 
essas crianças correndo no terreiro. Existem leis, mas a maioria desconhece 
as leis. Acho que as crianças, desde crianças, deviam ser sabatinadas: qual a 
lei que te protege, que te ampara? (Roberto Potássio Rosa, Comunidade de 
São Miguel dos Pretos – Anjos & Silva, 2004 apud Paré et al. 2017).

 Podemos concluir também que, nós enquanto educadores do campo carecemos 

deste olhar apurado paras as inquietações e necessidades que os alunos trazem em 

sua bagagem, entender a realidade que cerca os alunos é entender também que 

somos protagonistas de uma educação emancipadora que busca além do atendimento 

a diversidade apresentada a possibilidade de criarem e recriarem condições de 

existência no campo.
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1. INTRODUÇÃO

A crescente quantidade de resíduos sólidos gerados, somados a precariedade 

de estruturas adequadas para recebê-los, traduzem-se em questões socioambientais, 

uma vez que as consequências decorrentes desse problema se revelam danosas 

tanto ao meio ambiente quanto à população. A abordagem do problema dos resíduos 

sólidos urbanos diz respeito também a preservação e recuperação ambiental, visando 

assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico e qualidade de vida 

humana. Trata-se de discutir e estabelecer a compreensão da corresponsabilidade 

compartilhada entre os diversos elos da sociedade frente ao problema dos resíduos 

sólidos urbanos pautada na atuação consciente do cidadão. Assim é uníssono que 

sejam construídas iniciativas que estabeleçam uma relação capaz de incorporar o 

conhecimento unindo a natureza e a sociedade. Neste sentido as ações de educação 

ambiental, por sua vez, tangenciam medidas abrangentes, cujas ações propõem 

a mudança de atitudes e hábitos da sociedade a fim de minimizar os problemas 

decorrentes da geração, separação e destino correto dos resíduos sólidos.

Cabe ressaltar o papel primordial da educação em promover a compreensão das 

questões ambientais e sociais de forma transdisciplinar e não fragmentada, amparada 

e sustentada pelos diferentes saberes, perante uma abordagem criativa e nova. Isto 

porque conforme Corrêa et al. (2007) educar é impregnar de sentidos as práticas e 

os atos. Fato que a educação ambiental necessita de uma abordagem pedagógica 

voltada para a vida cotidiana, com as necessidades, interesses e exigências da 

sociedade. As ações resultantes numa proposta de educação ambiental devem ainda 

levar em consideração o cotidiano, e ser expresso nas formas de viver e conviver, 

quando as atitudes do indivíduo aprendiz poderão ser ressignificadas por meio da 

reflexão de suas realizações, resultando na automodificação e autotransformação 

deste. Enquanto que Cinquetti (2004) complementa acerca da necessidade de os 

educadores envolvidos com a temática ambiental buscarem indagações constantes 

que permeiem não somente o cunho científico, mas também o político e ideológico 

abarcados.  Neste sentido Guanabara et al. (2009) sugerem que os temas principais 

dos projetos de educação ambiental devem ter como elemento norteador em seu 

desenvolvimento as políticas públicas e leis que regem o segmento dos resíduos sólidos 
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urbanos. Cinquetti; Carvalho(2004) consideram  o fator político, enquanto elemento 

individual, a “porta de entrada”, para tratar da participação coletiva nas diferentes 

instâncias diante das questões ambientais, o que proporciona a alunos e professores 

a oportunidade e a possibilidade de estabelecer relações para o encaminhamento 

da questão dos resíduos sólidos urbanos mediante o estabelecimento de políticas 

públicas para o setor.

Cabe identificar e prospectar as iniciativas oriundas no ambiente escolar que 

estejam reunindo esforços na busca por soluções para a questão do resíduo sólido 

urbano, concentradas nas mais diferentes ações educativas capazes de mobilizar 

não somente a comunidade escolar, mas a participação ativa e efetiva de toda a 

população.

Fato que é corroborado por Guanabara et al. (2009, p. 410), em sua análise a 

respeito da interface entre a educação ambiental e a questão do lixo, onde os autores 

observaram a excessiva predominância da discussão a respeito dos aspectos técnicos 

e comportamentais em detrimento de seus aspectos políticos (como, por exemplo, o 

apoio à participação popular nos processos de tomadas de decisão).

A prática educativa na educação ambiental precisa desmistificar a crença de 

alguns educadores da ideia de que os conhecimentos por si equivalem à Educação 

Ambiental, que assim deixam de perceber outras possibilidades e dimensões do 

trabalho (CINQUETTI; CARVALHO,2004). Vieira; Echeverría, (2007) por sua vez 

chamam a atenção para a necessidade de promover a qualificação tanto do corpo 

técnico quanto dos gestores locais, cujos conhecimentos adquiridos sejam integrados 

a participação da comunidade local na solução dos problemas relacionados aos 

resíduos sólidos urbanos. Com relação ao uso de recursos didáticos empregados na 

temática da educação ambiental, Cinquetti, (2004) alerta para a necessidade de uma 

leitura e utilização criteriosa destes, já que em sua análise constatou a existência 

de livros didáticos, paradidáticos e revistas com erros conceituais, ausências 

e informações desatualizadas além de posturas ingênuas frente às soluções 

tecnológicas propostas. No entanto a principal crítica da autora paira sobre a falta de 

discussão do consumismo nos recursos didáticos para uma programação educativa 

sobre lixo, resíduos, reciclagem e sobre a temática ambiental.

Para Guanabara et al. (2009) o real processo de educação ambiental que visa 
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reverter um quadro das injustiças ambientais, de exclusão e de exposição ao risco 

não pode ser confundido com ações de “adestramento ambiental”, com o fato de 

ensinar crianças a separar o lixo, que apresenta resultados somente momentâneos. 

A educação ambiental precisa realmente promover uma mobilização social e a 

fim de promover a transformação por meio do “empowerment”, em suas palavras. 

Cinquetti; Carvalho, (2004), esclarecem que dentre as motivações para promover a 

educação ambiental entre os docentes está a própria questão ambiental mas também 

a preocupação com o ser humano (com ênfase na saúde e na qualidade de vida), 

sensibilizados na sobrevivência atual e no futuro de outras espécies e do planeta 

em si. A dimensão valorativa está pautada nos referenciais metodológicos e teóricos 

que fundamentam e orientam o trabalho educativo, em consonância com o aspecto 

formativo dos professores.

A presente pesquisa de revisão bibliográfica de natureza exploratória e descritiva 

tem como procedimentos técnicos a coleta de dados um processo de busca sistemática. 

Para a sua construção serão selecionados materiais bibliográficos (artigos/livros/

resumos e demais publicações avulsas e imprensa escrita) na plataforma Scielo, 

usando as palavras chave (educação ambiental resíduos sólidos), publicadas em 

língua portuguesa no período limite de tempo compreendido entre 2000 e 2020.

Nesta pesquisa em específico, será realizada a revisão de literatura, com o 

intuito de localizar e resumir a literatura sobre a Educação Ambiental. No presente 

trabalho será utilizada a abordagem sistêmica para a análise dos materiais coletados, 

sendo que os critérios de inclusão e exclusão dos materiais serão a relevância das 

ações desenvolvidas e a identificação com a temática proposta e especialmente a 

categorização para com o eixo temático “prática de educação ambiental”.

As palavras chaves que representam a essência da proposta: Prática em 

Educação Ambiental, Gestão de resíduos sólidos, Percepção Ambiental, Visão 

multi e interdisciplinar na educação, Políticas públicas, Percepção ambiental dos 
estudantes.

Objetiva-se investigar as ações promovidas no ambiente escolar com o intuito 

de despertar na comunidade escolar e a população em geral para uma visão crítica e 

reflexiva sobre noções de separação e destino correto dos resíduos sólidos. Através 

do levantamento bibliográfico procura-se identificar as diferentes formas lúdicas 
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empregadas diante da temática da educação ambiental. Do mesmo modo propiciar a 

identificação e prospecção de iniciativas oriundas no ambiente escolar que estejam 

reunindo esforços na busca por soluções para a questão do resíduo sólido urbano, 

sob uma visão multi e interdisciplinar da educação ambiental.

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 A Educação Ambiental no contexto da Educação Formal

Uma das estratégias de enfrentamento dos problemas provenientes do ambiente 

modificado pelo homem é trabalhar de forma transdisciplinar a educação ambiental 

dentro das escolas, fazendo com que os escolares possuam uma visão integrada 

deste assunto desde o princípio da vida escolar (VINDOURA-GOMES et. al, 2015).

Enquanto educação formal, a educação ambiental precisa romper com uma 

prática de educação fragmentada e construir junto com os escolares um panorama, 

de sujeitos coparticipantes do processo de identificação e intervenção, ao adotar 

práticas ativas de ensino-aprendizagem (SANTOS, 2005 apud VINDOURA-GOMES 

et al., 2015).

 As iniciativas das escolas com o intuito de conscientizar e sensibilizar os alunos 

na adoção de posturas e atitudes adequadas diante das questões ambientais são de 

suma importância, especialmente porque influenciarão toda a sociedade (FRANÇA; 

GUIMARÃES, 2014 apud Almeida et. al, 2019). Haja visto que a abordagem da 

educação ambiental no espaço escolar de acordo com a mudança de conceitos e 

atitudes leva os alunos a valorizar a questão ambiental. No entanto a abordagem 

necessita de um processo diário, cuja prática aliada a aquisição do conhecimento é 

capaz de motivar uma redescoberta dos problemas vivenciados e de suas causas, 

conforme Marcatto (2002 apud Almeida et al., 2019).

Os desafios da educação ambiental são complexos, diante da crescente nos 

problemas no que tangem ao meio ambiente, e requerem da mesma forma uma 

abordagem mais ampla sobre o lugar em que se vive, para que se possibilite às 

pessoas a construção de uma consciência acerca das questões ambientais (ALMEIDA 

et al., 2019).
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2.2 Lixo e reciclagem: a percepção ambiental dos estudantes

De acordo com Cornélio et al. (2019) a percepção ambiental dos estudantes 

com relação ao lixo e ao tema reciclagem não pode ser dissociada dos aspectos 

econômicos, sociais, ecológicos, culturais e éticos. A escola, enquanto espaço de 

construção de conhecimento e troca de saberes capaz de fomentar discussões e 

reflexões, inserida numa comunidade sem acesso a políticas públicas (coleta de lixo 

seletiva), tem minadas ou minimizadas a sua capacidade de desenvolver estratégias 

e ferramentas no fomento ao desenvolvimento sustentável e consciência ambiental 

no sentido de minimizar a produção de resíduos sólidos domésticos.

Tavares; Freire (2003) na sua proposição realizaram oficinas experimentais de 

informação ambiental em salas de aula com o emprego de desenhos e ilustrações 

com a temática do lixo; e obtiveram resultados excelentes uma vez que a dinâmica 

proporcionou agregados de informação e ao mesmo tempo produziu uma maneira 

satisfatória de transferência de estoques de informação que assimilada foi reproduzida 

no comportamento dos alunos com relação à disposição correta do lixo.

De outro modo segundo Cornélio et al. (2019) a percepção, e até mesmo 

competências/formação e habilidades dos professores também são um componente 

primordial na abordagem do tema lixo. Professores, que em determinadas situações 

furtam-se a discutir e trazer para o debate a temática por não a considerarem 

fundamental, não estarem inseridos no contexto local ou ainda não possuírem 

embasamento multidisciplinar para a abordagem do gerenciamento correto do lixo. 

A superação das lacunas existentes na formação dos escolares pode ocorrer por 

meio de metodologias sintonizadas com a realidade local dos sujeitos (VINDOURA 

GOMES et al., 2015).

2.3 O processo de elaboração do material didático 

Conforme Almeida et al. (2019), a educação ambiental por meio da sua visão 

holística é uma ferramenta essencial no processo construir o pensamento crítico 

capaz de reconhecer e relação intrínseca entre as condutas humanas inadequadas 

e os efeitos produzidos ao meio ambiente. Assim o material de educação ambiental 

que deva ser produzido deve sistematizar os dados e informações com o foco nas 
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percepções dos indivíduos aos quais pretende-se como alvo. Dentre os fatores a 

serem idealizados estão o auxílio na promoção da saúde e prevenção de doenças, 

bem estar e preservação ambiental (MESQUITA et al., 2016).

De acordo com Cinquentti (2004) o fato de a temática ambiental estar sendo 

desenvolvido é absolutamente positivo, mas há também sinais de que é preciso 

repensar alguns dos princípios das abordagens veiculadas. O primeiro diz respeito a 

atualidade/atualização dos temas discutidos e dados disponibilizados nos recursos 

didáticos. Ao abordar as questões que norteiam o tema lixo, os materiais didáticos 

devem incluir três aspectos básicos: a discussão sobre suas raízes, sobre as 

consequências em termos de impactos ambientais e sobre as alternativas quanto ao 

tratamento de resíduos e à disposição do lixo.

Cinquentti (2004) também sugere que os recursos didáticos devam representar 

tanto matizes do que educadores e outros setores da sociedade pensam e comunicam 

sobre um tema específico, quanto concepções sobre educação, ensino-aprendizagem, 

ciência e meio ambiente.

2.4 Propostas pedagógicas para Educação Ambiental

No âmbito escolar segundo Almeida et al., (2019) a educação ambiental se 

correlaciona com diferentes temas pautados por fatores extremamente delicados que 

podem ser abordados de forma conjunta o que possibilita uma maior compreensão 

dos estudantes: o destino de resíduos, o desperdício de água e o de alimentos.

As abordagens educativas segundo a perspectiva de Morin (2005 apud Almeida 

et al., 2019), precisam superar o pensamento tradicional que envolve a dicotomia, 

entre o ser e o conhecer, pois o processo de construção do conhecimento ambiental 

está intimamente ligado a cada pessoa e ao seu viver.

De acordo com Almeida et al. (2019), pedagogicamente, é imprescindível que 

a escola busque a inserção de projetos pautada no engajamento não somente de 

alunos, mas que promova o envolvimento de funcionários e demais profissionais, no 

engajamento, por meio do senso de responsabilidade coletiva dentro do ambiente 

escolar.

As práticas pedagógicas de abordagem ambiental precisam incorporar a 

transversalidade que possibilite ao receptor, no caso alunos, uma compreensão clara 
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e abrangente (CUBA, 2010). Aos professores, segundo Freitas (2004), o desafio 

é incorporar novos conceitos e metodologias, capazes de permear os conteúdos 

curriculares pertinentes proporcionando a adequação com a vivência e a realidade 

dos estudantes.

Na escola os procedimentos de aulas expositivo-participativas e simulações 

são muito efetivas em captar a atenção, principalmente, para a elaboração de uma 

proposta curricular sobre resíduos para a escola e o acompanhamento de sua 

implementação (CINQUETTI; CARVALHO, 2004).

2.5 Potencialidades para desenvolver projetos com a comunidade objetivando 
a conscientização e a Educação Ambiental

Conforme Almeida et al. (2019), as propostas pedagógicas para a educação 

ambiental visam acima de tudo contribuir na formação de cidadãos preocupados 

com a saúde e o meio ambiente, cujas atividades podem por exemplo, propor 

a conscientização dos alunos sobre o desperdício de água e alimentos e 

concomitantemente reforçando a correta destinação de resíduos.

A incorporação da discussão ambiental nos diferentes ambientes laborais 

constituem-se numa ação essencial para a expansão da preocupação com os 

problemas ambientais que os sujeitos porventura já desenvolvam no âmbito 

doméstico, mas que parecem não transferir para o seu ambiente de trabalho, por 

meio de processos de educação permanente dos trabalhadores (CAMPONOGARA 

et al., 2009).

Dentre as potencialidades identificadas dada a elevada gama de projetos 

de educação ambiental está o desenvolvimento de uma matriz que contemple 

o acolhimento de políticas públicas, capazes de contemplar a realidade local de 

sua inserção. Neste sentido os resíduos sólidos destacam-se dados os problemas 

ambientais urbanos da atualidade, além da sua importância e abrangência, onde além 

da reciclagem, da compostagem, também podem ser propostos mutirões de limpeza. 

No entanto é imprescindível propiciar ferramentas e possibilidades que possibilitem a 

participação ativa dos indivíduos locais (GUANABARA et al., 2009).

Outro cenário passível de intervenção na interface da correta destinação 

e disposição enquanto ação de educação ambiental é o contexto da assistência 
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hospitalar, marcada pelo viés normativo, notadamente relacionado ao gerenciamento 

de resíduos sólidos, a fim de promover uma discussão mais ampla entre a relação 

entre a assistência à saúde e a questão ambiental, seja pelos profissionais da saúde, 

ou ainda principalmente dos usuários dos sistemas de saúde (CAMPONOGARA et 

al., 2009).

A educação ambiental, pode também compor um modelo de gestão integrada e 

compartilhada de resíduos sólidos a fim de estimular a consciência da comunidade que 

beneficiarão todo o território, com a melhoria da qualidade dos recursos hídricos, da 

bacia hidrográfica e do indivíduo, morador desse espaço geográfico a ser revitalizado 

(SIQUEIRA et al., 2017).

3. CONCLUSÃO

A formação diversa dos professores em Educação Ambiental, é capaz de 

produzir uma heterogeneidade de ideias, seja de preocupação com o ser humano ou 

para com o meio ambiente.

A educação ambiental enquanto mobilização socioambiental precisa ser 

abordada de forma transversal e não sob uma ótica fragmentada de fato unicausal a 

fim de possam ser estabelecidos nexos com os diferentes atores da sociedade seja 

ela escolar ou a comunidade de inserção. Fato que por muitas vezes a omissão ou 

a inercia continuam negligenciando a prática da educação ambiental e sua interface 

que a integrem com a busca de soluções, a realidade local e as políticas públicas.

As diferentes atividades dos escolares, com a aquisição de novos conhecimentos, 

proporcionaram uma reflexão crítica sobre o ambiente, mas também é necessário 

levar em consideração e respeitar o saber acumulado dos sujeitos, a fim de integrar 

os conhecimentos já existentes com os obtidos por meio da atividade de intervenção.
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O presente estado da arte foi construído a partir da realização de uma revisão 

de trabalhos científicos visando, para tanto, a elaboração de um amplo panorama das 

publicações que articulam as principais temáticas abordadas nessa dissertação.

A busca por essas publicações teve início no mês de dezembro do ano de 2019 

e se deu em diferentes plataformas acadêmicas online, a saber: Banco de Teses e 

Dissertações da Capes, BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), 

Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Portal de Periódicos da Capes e Google 

Acadêmico. Para que a busca refletisse a essência deste trabalho de dissertação, 

optou-se pela utilização dos descritores “escola rural” e “escola multisseriada”37.

Como objeto central desta dissertação de mestrado se pretende compreender os 

processos das escolas rurais no modelo multisseriado e, para pensar na constituição 

de determinado modelo de instituição educacional, deve-se considerar que essa 

modalidade institucional foi formada em um contexto, moldada a partir de políticas 

educacionais, tanto a nível internacional e nacional, quanto local, mas, ao mesmo 

tempo, tendo sujeitos, alunos e professores, por exemplo, que fizeram parte da sua 

constituição. Por isso, aqui se faz importante salientar a definição de Magalhães 

sobre instituição escolar. Para ele

as instituições educativas são organismos vivos, cuja integração numa 
política normativa e numa estrutura educativa de dimensão nacional e 
internacional é fator de conflito entre os campos da liberdade, criatividade, 
sentido crítico e autonomização dos atores e o normativismo burocrático e 
político-ideológico estruturante (MAGALHÃES, 2004, p. 124).

Esta visão foi considerada ao analisar os trabalhos aqui listados, buscando 

aqueles que podem trazer contribuições para esta dissertação. Ao analisar a 

instituição se faz necessária a busca de informações em arquivos, memórias e 

produções acadêmicas que contribuirão para a construção de um quadro adequado 

da mesma, buscando pistas, diferentes lugares e cruzamento de dados. Como define 

Magalhães (2007):

A construção deste objecto do conhecimento – a instituição educativa 
como totalidade em organização e desenvolvimento, na sua internalidade 
e na sua relação ao exterior, opera-se através de um marco teórico 
interdisciplinar e de uma hermenêutica cruzada entre memórias, arquivos e 

37  Cabe ressaltar que no momento da pesquisa foi utilizada a palavra “AND” para separar 
ambos descritores
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museus, no âmbito de uma projecção e de uma regressão investigativas – 
um percurso metodológico indutivo/dedutivo (MAGALHÃES, 2007, p. 70).

Tal processo investigativo abrange uma trajetória construtiva que envolve 

diversas idas e vindas para que se materialize a construção do objeto do conhecimento 

— neste caso as escolas multisseriadas. Movimentos estes que se fazem entre as 

pessoas, os lugares, os documentos e os textos. Neste momento as idas foram a 

plataformas eletrônicas em busca de trabalhos científicos.

Dentre os critérios utilizados para a seleção e inclusão dos mesmos, destacam- 

se: a) trabalhos que tenham relação com o tema da pesquisa, ou seja, que articulem 

em seu conteúdo tanto escola rural, quanto escola multisseriada; b) serem produções 

brasileiras; c) estarem disponíveis de forma completa e gratuita em meio eletrônico. 

Cabe destacar ainda que, devido a sua relevância para o conhecimento científico, 

optou-se pela utilização de teses de doutoramento, de dissertações de mestrado e de 

artigos científicos publicados em revistas acadêmicas. Ademais, por esta pesquisa ter 

sido feita a partir de descritores escolhidos pela autora, outros trabalhos que também 

abordam o tema central desta dissertação podem não ter sido encontrados ou não 

estarem disponíveis para serem acessados de forma online.

Após uma primeira coleta dos trabalhos nas plataformas digitais anteriormente 

mencionadas, realizou-se uma análise geral nos títulos, resumos e conteúdo dos 

textos, excluindo-se aqueles trabalhos que não se enquadravam nos critérios 

supracitados, bem como os trabalhos duplicados. Assim, resultaram 45 trabalhos que 

compõem a construção deste estado da arte, sendo 5 teses, 21 dissertações e 19 

artigos científicos.

Para uma melhor apresentação os mesmos foram divididos, a partir do 

levantamento do estado da arte, em blocos temáticos para entender a constituição 

da produção. Os blocos estão apresentados de acordo com o foco que apresentam. 

São eles: 1) trabalhos com foco nas questões curriculares que se desenrolam nestes 

espaços, como: matemática, alfabetização, leitura, inclusão, ciências e avaliação; 

2) pesquisas sobre Educação do Campo, um conceito relativamente atual e que se 

contrapõe à Educação Rural ou o Ruralismo Pedagógico; 3) publicações voltadas 

diretamente a profissão docente, seja em forma de relatos de vida, narrativas 
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autobiográficas ou apresentação de memórias; 4) investigações que tratam da 

questão da instituição escolar, sendo encontrados quatro trabalhos que estão mais 

diretamente relacionados com o tema.

O primeiro bloco está organizado a partir da Figura 1 a seguir que se concentra, 

primariamente, em questões curriculares desenvolvidas em espaços multisseriados.

Site Tipo de
Documento

Título do 
Trabalho Autor(a)(s) Ano Palavras-chave

Scielo Artigo

A Relação Família-
-Escola e a Prática 
do “Dever de Casa” 
de Matemática: um 
estudo sobre seus 
tensionamentos

Gelsa Knijnik 
Débora de Lima 

Velho Junges
2014

Educação 
Matemática 

Relação Família-
-Escola “Dever de 

Casa” de 
Matemática

Portal de 
Periódicos – 

Capes

Artigo

Práticas de 
alfabetização em 

turma multisseriada 
no contexto do Pac-

to Nacional pela 
Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC)

Carolina
 Figueiredo 

de Sá
Ana Cláudia 
R. Gonçalves 

Pessoa

2016

Formação 
continuada de 

professores
Práticas de 

alfabetização 
Turmas 

multisseriadas

Artigo

Relação
 família-escola e 

educação 
matemática: 
um estudo 

etnográfico em uma 
classe multisseriada 

do RS

Débora de Lima 
Velho Junges 2013

Relação 
família-escola 

Etnomatemática 
Dever de casa
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BNTD 
(Banco de 
Teses e 

Dissertações)

Dissertação

O ensino da leitura 
e da escrita em uma 
turma multisseriada 
do campo: um olhar 
sobre a prática de 
uma professora

Águida Nayara 
da Silva 2019

Prática docente 
Multisseriadas 

Heterogeneidade 
Leitura e Escrita.

Dissertação

A prática avaliativa 
no ciclo da infância: 
um estudo em esco-

las multisseriadas

Mayra da Silva 
Corrêa 2014

Avaliação da 
aprendizagem 

Ensino-aprendiza-
gem Educação do 

campo
Ciclo de formação

s)
Multissérie

Dissertação

Educação rural na 
Amazônia: turmas 
multisseriadas na 

perspectiva da inclu-
são, no município de 

Manacapuru/AM

Maely 
Amaro dos 

Santos Galvão
2009

Educação Rural na 
Amazônia Educa-

ção Inclusiva
Turmas Multisse-

riadas Formação de 
Professor Políticas 

Públicas

Dissertação

Narrativas (auto)
biográficas: a
 mediação da

 literatura 
infantil nas trajetó-
rias formativas de 
uma professora de 

classe multisseriada

Julia Bolssoni 
Dolwitsch 2014

Narrativas autobio-
gráficas Formação 

continuada de 
professores rurais 
Literatura infantil

Tese

“Ich kann mein 
name mit letra 

junta und letra solta 
schreiben”: bilinguis-
mo e letramento em 

uma escola rural 
localizada em zona 
de imigração alemã 

no sul do Brasil

Maristela 
Pereira Fritzen 2007

Bi/Multilinguismo 
Letramento

Línguas Minori-
tárias Identidade 
Interação Social

Dissertação

Aprendizagem do-
cente: o desenvol-

vimento profissional 
de professores de 
classes rurais mul-

tisseriadas

Greice Rabaiolli 
Ozelame 2010

Aprendizagem 
docente Classes 
multisseriadas 

Desenvolvimento 
profissional
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Google 
Acadêmico

Artigo

Professora ‘3 em 1’: 
a organização do 

trabalho pedagógico 
com a matemática 

em uma classe mul-
tisseriada

Bruna Mendes 
Muniz

Klinger Teodoro 
Ciríaco

2017

Classe multisse-
riada Ensino de 

Matemática Prática 
Docente

Artigo

Professora ‘3 em 1’: 
a organização do 

trabalho pedagógico 
com a matemática 

em uma classe mul-
tisseriada

Nicácio Mar-
condes de Lima 2017

Ensino de ciências 
classes multisseria-

das Vygotsky

Figura 1 — Conjunto de trabalhos buscados para o estado da arte, constando site, 
tipo de documento, título do trabalho, autores, ano de publicação e palavras-chave.

Fonte: elaborado pela autora.

Os onze trabalhos listados acima, embora tragam o tema “escola rural” ou 

“escola multisseriada”, têm como foco as questões curriculares que se desenrolam 

nestes espaços, tais como: matemática, alfabetização, leitura, inclusão, ciências e 

avaliação.

O alcance da alfabetização, por exemplo, considerada com um grande desafio 

em qualquer escola, é analisada aqui por Carolina Figueiredo de Sá e Ana Cláudia R. 

Gonçalves Pessoa (2016), as quais salientam em seu artigo que

Os processos educativos nas turmas multisseriadas têm sido objeto de 
pesquisas (...), o que tem enriquecido e aprofundado a discussão acerca das 
especificidades, os limites e as possibilidades das turmas multisseriadas nas 
áreas rurais do país. Não obstante, ainda são poucos os estudos no âmbito 
das pesquisas sobre Educação do Campo que focalizam os processos de 
alfabetização as crianças, particularmente dos que ocorrem nas turmas 
multisseriadas. Por outro lado, as numerosas e ricas pesquisas sobre a 
alfabetização de crianças centram-se, majoritariamente, nos contextos sociais 
urbanos (FIGUEIREDO DE S; PESSOA, 2016, p. 217).

As autoras mostram, assim, a relevância do tema neste ambiente bastante 

diversificado que é a escola multisseriada, onde acredita-se que os desafios sejam 

maiores do que em espaços seriados.

Silva (2019) também discorre sobre o tema ao falar sobre o ensino da leitura 
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e da escrita em uma turma multisseriada do campo, analisando a prática de uma 

professora. Sendo mais um exemplo entre vários que falam das práticas docentes.

Já a Figura 2, apresentado a seguir, traz vinte trabalhos listados que discorrem 

sobre Educação do Campo, um conceito relativamente atual e que se contrapõe à 

Educação Rural ou ao Ruralismo Pedagógico38.

Site Tipo de
Documento

Título do 
Trabalho Autor(a)(s) Ano Palavras-chave

Scielo

Artigo

Escolas Multisseria-
das: a experiência 
internacional e re-

flexões para o caso 
brasileiro

Cláudia da 
Mota Darós 

Parente
2014

Escola Multisseria-
da Política Educa-

cional Educação do 
Campo

Artigo Classes multisseria-
das no Acre

Teresa K. 
Teruya Maris-
tela R. Walker 

Marcondes 
de L. Nicácio 

Maria Joana M. 
Pinheiro

2013

Escola multisse-
riada Formação de 
professores Media-

ção

Portal de 
Periódicos – 

Capes

Artigo
Memórias de pro-

fessores, educação 
rural, prática peda-

gógica.

Jocyléia Santa-
na dos Santos 
Samara Caldas 

Franco

2018

Educação no Cam-
po Classe Multisse-
riada Formação de 
Professores Histó-

ria Oral

Artigo

Escolas multisse-
riadas rurais no 

estado do Tocantins 
e pedagogia histó-
rico- crítica: aproxi-

mações

Klívia de Cássia 
S. Nunes Maria 

Cristina dos 
Santos Bezerra

2018

Pedagogia Históri-
co-Crítica Prática 

pedagógica
Escola multisseria-

da rural

38  Segundo Figueiredo Sá e Silva (2019) o Ruralismo Pedagógico se trata de uma corrente 
de pensamento que tinha como objetivo principal propagar uma escolarização que integrasse o 
homem às condições regionais e o fixasse no campo.
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Portal de 
Periódicos – 

Capes

Artigo
Educação do 

campo: prática do 
professor em classe 

multisseriada

Maria Antônia 
de Souza 
Fernando 

Henrique T. dos 
Santos

2007
Educação do 

Campo Prática do 
professor MST

Artigo

As aprendizagens 
de crianças rurais 
em grupos de dife-

rentes faixas etárias 
ou idades mistas e 
seu uso na experi-

ência escolar multis-
seriada

Patrícia Ames 
Ramello 2018

Educação rural 
multi-idade Multis-

seriado
Amazônia

Banco de 
Teses e 

Dissertações 
Capes

Dissertação
Escola rural mul-

tisseriada: espaço 
de relações

Kamila Farias 
Pantel 2011

Escola Rural Mul-
tisseriada Classes 

Multisseriadas 
Educação do Cam-

po

Dissertação

“PÉS DE MILHO 
E FEIJÃO”: nar-

rativas sobre uma 
escola do campo 
de um município 
da Zona da Mata 

Mineira.

Daiana Apareci-
da Marques de 

Amorim
2017

Escola Do campo 
Cotidiano escolar 

Imaginário

Dissertação

O processo de 
nuclearização 

das escolas rurais 
isoladas e mul-
tisseriadas: uma 

análise a partir do 
município de Can-
dói-PR, no período 

de 1993 a 2000

Mariclaudia 
Aparecida de 

Abreu
2015

Educação rural 
Nuclearização 

das escolas rurais 
isoladas

Qualidade na 
Educação Candói
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Banco de 
Teses e 

Dissertações 
Capes

Dissertação

Práticas pedagógi-
cas construídas na 
escola rural mul-

tisseriada: o movi-
mento de afirmação 
e transgressão do 
modelo seriado de 

ensino na Amazônia 
Amapaense

Suany Rodri-
gues da Cunha 2017

Práticas Pedagó-
gicas Escola Rural 
Multisseriada Afir-

mação
Transgressão

Modelo Seriado de 
Ensino

Dissertação
Trabalho docente 

em escolas do cam-
po multisseriadas

Tatiana de Sou-
sa Silva 2017

Educação do Cam-
po Escolas Multis-
seriadas Trabalho 

Docente

BNTD 
(Banco de 
Teses e 

Dissertações

Dissertação

Classes multisseria-
das nas escolas do 
campo de Ibititá: da 
proposta de inter-
venção formativa 
de professores às 
efetivas práticas 

pedagógicas

Lucirleide Rosa 
de Jesus 2017

Educação do Cam-
po Classes Multis-
seriadas Formação 
de Professores Prá-
ticas Pedagógicas

Dissertação

Educação rural no 
município de Fran-
cisco Beltrão entre 
1948 a 1981: a es-
cola multisseriada

Carla Cattelan 2014

Escolas rurais mul-
tisseriadas Francis-

co Beltrão
Educação primária 

rural CANGO

Tese

Gerações de profes-
soras de escolas de 
classes multisseria-

das do campo

Charles Moreto 2015

Gerações
Escolas de classes 

multisseriadas
Formação de pro-
fessoras Trabalho 

docente
Método documen-
tário Educação do 

campo
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BNTD 
(Banco de 
Teses e 

Dissertações

Tese

Escolas multisse-
riadas e os ideários 
pedagógicos: um 

estudo sobre as es-
colas do e no campo 
na região do Bico do 

Papagaio

Klivia de Cássia 
Silva Nunes 2018

Concepções pe-
dagógicas Prática 

docente
Política de educa-
ção do e no campo
Escolas multisse-
riadas Pedagogia 
histórico-crítica

Artigo

O planejamento da 
atividade docente 

em uma sala de aula 
multisseriada numa 
escola da zona rural 

de Apodi- RN

Iara Poliana da 
Silva Morais 

Oliveira
2013

Educação do cam-
po Planejamento
Classes multisse-

riadas

Google 
Acadêmico

Artigo

A escola rural 
multisseriada sob o 
prisma da educação 
do campo e da etno-

matemática

Tânia Maria M. 
Figueirêdo Lu-

ciana G. Andra-
de Pedro Carlos 

Pereira

2018

Escola Rural Mul-
tisseriada Educação 

no Campo Etno-
matemática Forma-
ção de Professores

Artigo

A formação de pro-
fessores que atuam 
na classe multisse-
riada na área rural 

no sul do Amazonas

Aparecida Luzia 
Alzira Zuin 

Juliane Santos 
Dias

2017

Formação docente 
Classe multisseria-
das Educação do 

campo

Dissertação

A escola rural e o 
desafio da docência 

em salas multisseria-
das: o caso de Seridó 
Norte-rio-grandense

Maria Diva de 
Medeiros 2010

Educação rural 
Multisseriação 

Docência

Dissertação

Imagem e memó-
ria: uma análise da 

escola multisseriada 
na comunidade do 

campo em Santa Ma-
ria de Jetiba-ES

Juber Helena 
Baldotto Del-

boni
2016

Fotografia Memó-
ria Mediação

Escolas multisse-
riadas

Figura 2 — Conjunto de trabalhos buscados para o estado da arte, constando site, 
tipo de documento, título do trabalho, autores, ano de publicação e palavras- chave

Fonte: elaborado pela autora.
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Educação do Campo possui uma trajetória que engloba o período apresentado 

nesta dissertação e busca valorizar o “lugar”, as ações e as relações da agricultura 

familiar (acolhimento, solidariedade, fraternidade, cooperação, respeito à vida e aos 

recursos naturais) e a conquista de uma educação específica para o homem e para a 

mulher do campo (VIERO; MEDEIROS, 2018).

Para Caldart, et al (2012, p. 14),

A Educação do Campo se confronta com a “Educação Rural”, mas não se 
configura como uma “Educação Rural Alternativa”: não visa a uma ação em 
paralelo, mas sim à disputa de projetos, no terreno vivo das contradições 
em que essa disputa ocorre. Uma disputa que é de projeto societário e 
projeto educativo. Estes projetos são representados pelo agronegócio de 
um lado e pelo projeto camponês de Educação do Campo do outro. Tendo 
em vista que são propostas antagônicas, vão resultar em interesses político-
pedagógicos distintos. A educação para o campo, educação rural vista sob 
a ótica do agronegócio tem a intencionalidade de formar sujeitos que sejam 
funcionais à reprodução do capital, buscando inculcar ideologias dominantes, 
contribuindo para a perpetuação das desigualdades sociais e manutenção da 
sociedade de classes (CALDART, et al, 2012, p. 14).

Em geral, os trabalhos descritos no Figura 2 trazem um olhar voltado à instituição, 

com suas características e constituição.

Já a Figura 3 ilustra dez publicações voltadas diretamente a profissão docente, 

seja em forma de relatos de vida, narrativas autobiográficas ou apresentação de 

memórias.

Site Tipo de
Documento

Título do 
Trabalho Autor(a)(s) Ano Palavras-chave

Scielo Artigo

Trajetória e memó-
ria da professora 

Maria Gersy Höher 
Thiesen: docência 
e o ensino rural – 

Novo Hamburgo/RS 
(1942-1969)

José Edimar de 
Souza 2012 -

Portal de 
Periódicos - 

Capes
Artigo

Memórias e práticas 
pedagógicas: a escola 

multisseriada em 
Novo Hamburgo/RS 
e a trajetória da pro-
fessora Élia Thiesen 

(1958-1983)

José Edimar de 
Souza 2012

Memórias de pro-
fessores Educação 

rural
Prática pedagógica
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Banco de 
Teses e 

Dissertações 
Capes

Dissertação

Narrativa autobio-
gráfica da consti-
tuição profissional 

docente: as marcas 
de uma escola rural

Adriana Antu-
nes Perin 2012

Docência
Constituição 

profissional Escola 
rural

Formação de 
professores Classe 

multisseriada

Dissertação

O Malabarista: um 
estudo sobre o pro-

fessor de sala multis-
seriada por meio do 
município de Jussa-

ra-GO

Maria Cristi-
na Moiana de 

Toledo
2005

Sociedade
Trabalho, educação 

do e no campo
Rural e urbano 

Professor de sala 
multisseriada

Dissertação

Memórias auto-
biográficas de uma 
professora atuante 

em uma escola rural: 
sentidos e significa-

dos à leitura

Lucila Gavioli 
Santi 2013

Educação rural 
História de vida 
Mediação de lei-
tura Formação de 

leitores

BNTD (Banco 
de Teses e 

Dissertações)

Tese

Construção da ação 
docente: aprendiza-
gens de professoras 

leigas em classes 
multisseriadas na 
escola do campo

Solange Helena 
Ximenes Rocha 2007

Aprendizagem da 
docência Forma-
ção de professores 
Professores leigos
Classes multisse-
riadas Escolas do 

campo

Tese

Gerações e histórias 
de vida em diálo-
go na educação do 
campo, em classes 

multisseriadas: uma 
contribuição na for-

mação de
professores

Denise Valduga 
Batalha 2017

Formação de pro-
fessores História de 

vida
Classes multisse-

riadas

Google
Acadêmico Artigo

Histórias de profes-
sores primários: pro-
cessos formativos e 
escola multisseriada

José Edimar de 
Souza 2012

Formação de Pro-
fessores Trajetória 

docente Classes 
Multisseriadas
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Google
Acadêmico

Artigo

A “hora da história”: 
memórias e possibi-
lidades no currículo 
da escola multisse-
riada (Novo Ham-
burgo/RS - 1952 

- 1969)

José Edimar de 
Souza 2012

Programa Curri-
cular Trajetória 

docente Memória

Artigo

“Recuerdos” da 
Memória de uma 

Professora de Classe 
Multisseriada

Juliana da Rosa 
Ribas Elenise 

Sangoi Antunes
2018

História de Vida
Narrativas (Auto) 

Biográficas Classes 
Multisseriadas

Figura 3 — Conjunto de trabalhos buscados para o estado da arte, constando site, 
tipo de documento, título do trabalho, autores, ano de publicação e palavras- chave.

Fonte: elaborado pela autora.

Neste quadro é possível ver, por exemplo, o artigo intitulado “Histórias de 

professores primários: processos formativos e escola multisseriada”, de José Edimar 

de Souza (2012), o qual discorre sobre a história do ensino rural no período de 1940 a 

2009, a partir da memória de dez professores que atuaram em classes multisseriadas 

na rede pública municipal, na região de Lomba Grande, município de Novo Hamburgo/

RS.

Nesse trabalho o autor não foca apenas na formação dos professores, 

mas também em sua trajetória docente, aporte muito importante para a presente 

dissertação, visto a proximidade geográfica às escolas analisadas aqui na região 

arrozeira de São Lourenço do Sul. O autor ressalta que

coletar histórias de professores/as que ajudaram a construir a história da 
educação regional significa apreender não apenas o que essas histórias 
têm em comum, mas compreender a relação histórica que estes sujeitos 
perfizeram no seu percurso de vida, observando sua constituição docente. 
Tais histórias precisam ser preservadas, amalgamadas pela estopa da 
valorização profissional, do sujeito que, sem saber, ali se constitui como 
produtor da história de uma coletividade (SOUZA, 2012, p. 286).

Tais histórias, também coletadas em entrevistas a professoras de escolas 
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multisseriadas do município de São Lourenço do Sul, ajudaram a visualizar o quadro 

vivenciado pelas mesmas e seus alunos durante anos de vivências e aprendizagens. 

Na Figura 4 é possível vislumbrar quatro trabalhos que estão voltados aos 

processos das escolas rurais no modelo multisseriado, podendo fornecer importantes 

sobre o tema. 

Site Tipo de
Documento Título do Trabalho Autor(a)(s) Ano Palavras-chave

Banco de 
Teses e 

Dissertações 
Capes

Dissertação

Gênero e prática do-
cente no tempo e no 
espaço de classes 
multisseriadas: en-
cantos e desencan-
tos de professoras e 
professores da zona 

rural de
Teresina

Joana D’arc 
Socorro Alexan-
drino de Araújo

2007

Gênero
Prática Docente 

Classes Multisse-
riadas

Encantos e desen-
cantos

Dissertação

As escolas multisse-
riadas do município 

de Iguape 1980-
2008

Cristiane Cor-
rêa Strieder 2009

Escolas multisse-
riadas Escola rural. 
Educação – Iguape 

(SP)
Instituição escolar-

-história

Dissertação

Da escola rural mul-
tisseriada à escola 

nucleada: Narrativas 
sobre o espaço, o 
tempo e o perten-
cimento no meio 
rural (Caxias do 

Sul-RS/1990-2012)

Marcos Vinicius 
Benedete Netto 2014

Escolas multisse-
riadas Nucleação
Escolas do meio 

rural Identidade e 
pertencimento

BNTD (Banco 
de Teses e 

Dissertações)
Dissertação

História da educa-
ção do município de 

Enéas Marques - 1960 
a 1992: das escolas 

rurais à nuclearização

Maricélia Apa-
recida Nurm-

berg
2017

Escolas Rurais 
Multisseriadas 
Enéas Marques
Nuclearização 

Escolar

Figura 7 — Conjunto de trabalhos buscados para o estado da arte, constando site, 
tipo de documento, título do trabalho, autores, ano de publicação e palavras-chave. 

Fonte: elaborado pela autora.
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Tendo em vista a questão da instituição escolar, neste levantamento foram 

encontrados quatro trabalhos que estão mais diretamente relacionados com o tema.

Nesse contexto, Pantel (2011) aborda a história das escolas multisseriadas, 

embora depois se volte a questões atuais de escolas multisseriadas. Outra dissertação 

que traz aportes relacionados às instituições escolares é aquela escrita por Strieder 

(2009), na qual a autora estuda os funcionamentos das escolas multisseriadas, 

fazendo um comparativo entre escolas rurais e urbanas. Já Cattelan (2014) trouxe, 

em seu trabalho, um apanhado do funcionamento de escolas multisseriadas entre os 

anos 1948 e 1981. E, finalmente, Nurmberg (2017), autora que aborda primariamente 

a questão da nucleação, mas também apresenta os processos de   constituição e 

fechamento de escolas multisseriadas.

Frente ao que foi ilustrado e buscando uma complementação com relação à 

questão das instituições escolares e o que foi levantado neste estado da arte, Justino 

Magalhães afirma que:

compreender e explicar a existência histórica de uma instituição educativa é, 
sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é o sistema educativo, 
contextualizá-la, implicando-a no quadro da evolução de uma comunidade e 
de uma região, é por fim sistematizar e (re)escrever-lhe o itinerário de vida na 
sua multidimensionalidade, conferindo um sentido histórico (MAGALHÃES, 
1996, p. 2).

O autor destaca que os estudos sobre instituições escolares devem contemplar 

três indissociáveis aspectos, a saber: a materialidade (o instituído), ou seja, projeto 

arquitetônico, prédio, seus equipamentos, material didático e estrutura organizacional; 

a representação (a institucionalização), considerando o papel desempenhado 

pela instituição escolar, envolvendo tradição, modelos pedagógicos, currículo e 

funcionamento institucional; e a apropriação (a instituição), com suas práticas 

pedagógicas propriamente ditas, os referenciais pedagógicos que norteiam as 

práticas e a identidade da escola e dos atores envolvidos nela (MAGALHÃES, 2004). 

A partir deste apanhado fica clara a necessidade de mais estudos a respeito de 

instituições escolares, como as escolas multisseriadas, sobretudo por normalmente 

ocuparem um espaço geográfico específico, com características únicas, onde alunos 

e suas famílias nem sempre achavam fácil  manter laços com instituições. Além 

disso, torna-se importante também falar sobre essas instituições que precisavam se 
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adequar a questões econômicas e sociais que, invariavelmente, interferiam em suas 

atividades, além de instituições governamentais que regulavam as escolas e as ações 

de suas professoras.

Após esta breve análise dos trabalhos levantados neste estado da arte — 

evidentemente, sem considerá-lo como sendo a totalidade de trabalhos produzidos 

sobre o tema — ainda se vê como relevante uma busca por levantar e registrar a 

existência, funcionalidade e peculiaridades de  escolas multisseriasdas. 

A educação rural brasileira tem um longo histórico de buscas, resistências, 

fracassos e sucessos e neste contexto estão inseridas as escolas multisseriadas 

deste município. Embora estivessem isoladas, sempre fizeram parte de um contexto 

educacional maior, com suas intencionalidades e agendas específicas dentro do 

cenário nacional. Questões políticas, sociais, econômicas e culturais influenciaram 

estas instituições de ensino de maneira mais ou menos direta e ajudaram a forjar suas 

identidades. 
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As feiras, historicamente presentes nos aglomerados urbanos, são 

compreendidas como patrimônio material e imaterial das sociedades, uma vez que 

guardam memórias, saberes, sabores e relações estabelecidas entre os sujeitos 

ao longo dos anos, contando histórias e construindo narrativas de desenvolvimento. 

São caracterizadas como uma das formas de Circuitos Curtos de Comercialização, 

compreendidos como aqueles em que a circulação de produtos ocorre com a 

proximidade entre produção e consumo, pautada na confiança mútua que confere 

credibilidade aos produtos comercializados e onde operam convenções cívicas-

domésticas pautadas por relações de confiança e reciprocidade (SILVEIRA; GUIVANT, 

2012).

Algumas peculiaridades fazem das feiras um ambiente de comercialização 

singular, dentre estas a oferta de produtos reconhecidos como diferenciados, 

produzidos artesanalmente em pequenas escalas. Tais características de produção 

costumam serem entraves para a legalização dos empreendimentos processadores 

em função do conjunto de leis sanitárias vigentes no País, não ser compatível, em 

muitas vezes, com a realidade dos agricultores familiares, em particular daqueles 

que se ocupam da elaboração de produtos de origem animal, como embutidos 

cárneos e derivados lácteos que constituem importantes desafios para as instâncias 

de controle de qualidade como a vigilância sanitária.

Assim, mesmo com atributos de diferenciação e legitimada pelos consumidores 

como “de qualidade” (que buscam pelos produtos de forma contínua) as Feiras 

compõem desafios para comercialização dos produtos da Agroindústria Familiar, 

esta reconhecida como importante estratégia de geração de trabalho e renda no 

rural, via agregação de valor à matéria-prima produzida (GUIMARÃES; SILVEIRA, 

2007). Pesquisas ainda apontam a importância das agroindústrias na ocupação 

de mulheres e jovens contribuindo assim para a diminuição do êxodo rural seletivo 

contemporâneo (GUIMARÃES; GEHLEN, 2015).

O resultado de legislações sanitárias não compatíveis com a realidade da 

pequena escala e produtos elaborados em caráter artesanal, acaba por colocar 

os agricultores em condições de informalidade na comercialização dos produtos, 
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tornando assim as feiras vulneráveis a ações da vigilância sanitária, que em várias 

ocasiões retira os produtos de circulação pelo não registro dos estabelecimentos 

processadores, nas instâncias de controle de qualidade de alimentos como os 

Serviços de Inspeção Estadual (SIE), Municipal (SIM) e Federal (SIF).

Importante salientar que, mesmo com os últimos avanços na Legislação Sanitária 

Brasileira, como a constituição do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária (SUASA41), os pequenos estabelecimentos processadores de alimentos 

ainda apresentam dificuldades para sua adequação às diretrizes impostas.

Neste contexto, sem condições para registro nas instâncias legitimadoras 

de qualidade dada pelos serviços de inspeção, as Feiras de Comercialização 

direta, apresentam-se como importantes canais de viabilização de pequenos 

estabelecimentos processadores de alimentos. Estes espaços, historicamente 

constituídos pela oferta de produtos da agricultura familiar são elencados, pelas 

instâncias de controle de qualidade, como de riscos à saúde pública e mesmo que 

legitimadas pelos consumidores, que as reconhecem como “oferta de produtos de 

qualidade diferenciada”, são consideradas como informais ou ainda caracterizadas 

por comercialização “ilegal” de produtos alimentares.

Duas questões são importantes na compreensão da concepção de qualidade e 

saúde pública presentes na legislação sanitária de alimentos, no Brasil. A primeira delas 

refere-se a uma pressuposta falta de segurança dos produtos, quando com ausência 

de registros e rótulos, e, portanto, sem controle da produção. A segunda questão, em 

contraponto a primeira, diz respeito à “garantia de qualidade” dos produtos a partir 

de registros dos produtos e estabelecimentos, e, portanto com controle da produção.

41 O SUASA criado pelo decreto Nº 5.741, de 30 de março de 2006, nasce da reivindicação 
dos movimentos e organizações sociais da agricultura pela equivalência dos serviços de inspeção 
sanitária nos diferentes níveis: federal, estadual e municipal. Pretende-se enfrentar problema an-
tigo da legislação sanitária brasileira, onde se separa as instâncias de inspeção e certificação dos 
produtos de origem animal em níveis de competência: o serviço de Inspeção, Municipal (SIM) 
somente pode avalizar o estágio de apto ao consumo a um produto dentro do âmbito municipal; o 
serviço Estadual (SIE) autoriza a comercialização dentro do escopo do estado federado; e o serviço 
Federal (SIF) é capaz de avalizar a qualidade exigida para circulação de produtos em nível nacion-
al. o decreto assegura que com a adesão dos municípios ou estados ao SUASA, seus serviços de 
inspeção (SIM/SIE) equivalham-se ao SIF, possibilitando assim maior circulação dos produtos aos 
retirarem os limites geográficos antes impostos, oferecendo facilitação de certificação.



146 147

Mas que controle é exercido sobre estes? Qual o conceito de saúde expresso 

na ação dos mecanismos de regulação e controle? Estas questões são pertinentes 

quando os alimentos que nos chegam à mesa são cada vez “menos vivos”, produzidos 

a base de insumos químicos    e  responsáveis, em muitas ocasiões, por um conjunto 

de doenças como alergias, intolerâncias alimentares, obesidade e intoxicações 

diversas, como demonstram várias pesquisas no campo da saúde. Aliás, este cenário 

corrobora com o que Ulrick Beck caracterizou como a Sociedade de Risco, esta, 

cada vez mais configurada pelos riscos sociais, políticos, econômicos e individuais, 

da sociedade moderna, onde começam a tomar corpo, ameaças produzidas pela 

sociedade industrial (BECK, 1997). Nesse sentido, que garantia de qualidade o 

“controle da produção” da racionalidade da ciência moderna, oferece?

Este panorama de incertezas traz à tona discussões acerca do conceito de 

qualidade. Afinal, o que é qualidade? Neste debate ganha visibilidade um conjunto de 

elementos que vão além dos atributos sanitários e nutricionais geralmente indicados 

pela ausência de microrganismos patógenos nos alimentos.

A partir de experiências internacionais sobre qualidade, outros atributos 

vêm sendo incorporados aos alimentos como indicadores de qualidade, como as 

dimensões ecológica, cultural, organoléptica, entre outras, dando origem ao que 

Prezotto (1999) convencionou chamar de Qualidade Ampla dos Produtos. Esta, mais 

vinculada aos pressupostos da Soberania Alimentar, compreendida como o direito 

ao alimento seguro, nutritivo e produzido em consonância com a cultura dos povos, o 

que confere a estes, autonomia para produzir e consumir alimentos que expressam 

hábitos, saberes e memórias, passados de geração a geração, como patrimônios, 

material e imaterial construídos (BUAINAIN et al., 2016).

Tais elementos são reforçados quando a discussão de qualidade se dá no 

contexto da Economia Solidária, que tem por objetivo a organização de grupos de 

trabalhos alternativos a lógica convencional do “mercado”, compreendido sob a lógica 

do capitalismo contemporâneo  que distancia cada vez mais a produção do consumo.

Em outra concepção de desenvolvimento, a Economia Solidária busca a 

autonomia dos grupos a partir da autogestão, práticas de comércio justo, ético, 

solidário e em consonância com a demanda dos consumidores que reconhecem os 
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produtos como de “qualidade diferenciada”, esta pautada por indicadores de ordem 

organoléptica (sabores) afetiva (memórias e significados atribuídos aos produtos), 

social (quem produz faz a diferença na escolha), ambiental (como é produzido?) e 

cultural (representações e sentidos).

Estes elementos vêm construindo o que chamamos de validação social dos 

produtos, onde os consumidores acreditam na qualidade destes e buscam seus 

direitos de terem acesso a eles, indo de encontro aos preceitos da Soberania 

Alimentar, para além dos pressupostos estabelecidos pela ideia de Segurança 

Alimentar como “garantia de inocuidade dos alimentos”. Na validação social da 

qualidade, segurança alimentar diz respeito ao direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem  comprometer 

o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, 

cultural, econômica e socialmente  sustentáveis.

Atenta-se aqui para duas concepções em relação à segurança alimentar: uma 

referente à inocuidade dos produtos e ausência de microrganismos contaminantes 

e outra concernente ao direto à alimentação como expressão cultural diversa e 

autônoma dos povos e seu patrimônio material e imaterial. É nessa segunda ideia 

que a Economia Solidária busca suas concepções de qualidade ampla.

Neste sentido, procurando elementos empíricos para o debate da qualidade 

ampla dos produtos da agricultura familiar e sua importância para o abastecimento 

local/regional, este trabalho apresenta uma experiência de organização de Feira de 

Comercialização direta de produtos a partir da Economia Solidária, localizada no 

município gaúcho de Santa Maria, região central do Estado do Rio Grande do Sul.

Apresentamos aqui o Feirão Colonial, este organizado desde 1987 pelo Projeto 

Esperança/Cooesperança reúne produtores rurais e urbanos todos os sábados 

pela manhã. Atualmente são cerca de 100 empreendedores comercializando seus 

produtos no “Terminal de Comercialização da Economia Solidária”, por onde circulam 

cerca de 1000 consumidores a cada sábado.

A partir da realidade vivenciada pelos produtores do Feirão Colonial, busca-se 

compreender quais as potencialidades e desafios enfrentados por estes na oferta 
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de produtos de caraterização artesanal no contexto da Economia Solidária e suas 

pautas por recohecimento e validação social da qualidade ampla dos alimentos.

Este artigo é resultado do Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão 

“Fomento a Economia Solidária na região central do RS” desenvolvido desde 2019 

pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Atua no sentido de aproximar 

a Universidade das dinâmicas estabelecidas entre produtores, consumidores e 

instância legais de legitimação das Feiras (Vigilância Sanitária e outras instâncias de 

fiscalização). 

Busca-se, por meio deste, contribuir com a qualificação do espaço do Feirão 

Colonial, através de ações de formação de produtores, estudantes, professores 

e consumidores em produção e consumo consciente a partir dos princípios da 

Economina Solidária.  

1. Agricultura Familiar e processamento de alimentos: as 
Agroindústrias Familiares de caracterização artesanal no contexto 
da Economia Solidária

Dada sua expressividade e importância como produtora de alimentos e 

responsável pela geração de um significativo número de postos de trabalho, a 

agricultura familiar vem sendo escopo de importantes políticas públicas que vem 

buscando contemplar desde a produção, até o processamento e comercialização 

dos produtos.

Dentre as diretrizes pensadas para o fortalecimento da agricultura familiar 

destaca-se o fomento a agroindustrialização dos alimentos, dando origem às 

chamadas Agroindústrias Familiares, Agroindústrias de Pequeno Porte ou ainda 

Agroindústrias Artesanais, que embora carreguem elementos de caracterização 

distintos (GUIMARÃES; SILVEIRA, 2007) possuem em comum a produção em 

pequenas e médias escalas, processamento a partir de saberes herdados de forma 

intergeracional, mão de obra fundamentalmente familiar e escoamento da produção 

em mercados locais e regionais, com destaque para feiras.

Mior (2005, p. 198) estudando as formas de configuração das agroindústrias 

familiares rurais analisa estas como parte de “[...] um processo de criação, evolução e 

estabilização de redes que ligam os espaços de produção ao de consumo alimentar.” 
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Desse modo, a agroindústria não se caracteriza como uma forma de produção 

somente, mas como produto de determinadas relações entre produtor-consumidor, 

onde o alimento assume dimensão simbólica e um sentido histórico-cultural a partir 

de saberes-fazer, específicos (GUIMARÃES, 2001).

O saber-fazer na agricultura familiar está associado às condições de produção 

historicamente desenvolvidos pelas famílias produtoras como forma de conservação 

e armazenagem de produtos produzidos ou como práticas alimentares tradicionais 

carregadas de sentidos, como por exemplo, as manifestações culturais (festas, 

mutirões, etc), que são reforçadas quando a origem da comunidade é de imigrantes 

que já portavam essa identidade.

Neste contexto, em várias regiões do Rio Grande do Sul os chamados produtos 

coloniais estão associados às formas tradicionais de produzir dos imigrantes 

europeus. A denominação de produto colonial origina-se da associação com as 

tradições e saberes cultivados pelos colonos (agricultores familiares, prestadores de 

serviços, artesãos, etc.) imigrantes nos séculos XVIII e XIX. Através da elaboração 

de produtos artesanais, pode-se reavivar e difundir modos de vida de imigrantes 

por materializarem as identidades socioculturais, como construção modificada das 

matrizes originárias e, além de as expressarem, gerarem um capital cultural passível 

de geração de renda e patrimônio material.

Os produtos elaborados com base em características artesanais, geralmente 

processados na cozinha doméstica das famílias, ou em instalações simples, 

materializam o sentido do saber-fazer como expressão da cultura local, permitindo 

que os consumidores percebam e degustem os significados imateriais ou imaginários 

ou ainda simbólicos dos produtos. Esta significação é percebida como diferencial nos 

alimentos pelo uso da matéria- prima local, o processamento em pequena escala e o 

uso de equipamentos tradicionais.

Com o propósito de valorização do saber-fazer enquanto oportunidade 

produtiva constrói- se no Brasil e no Rio Grande do Sul, a partir da década de 1990, 

políticas públicas de fomento   a agroindustrialização de alimentos como estratégia 

de afirmação da agricultura familiar. No bojo destas ações encontram-se iniciativas 

de capacitação dos produtores e de suas estruturas produtivas, visando à inserção 

dos produtos processados no mercado formal, promovendo agregação de valor aos 
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produtos agropecuários locais.

Dentre as iniciativas das políticas públicas de incentivo a agroindústria familiar 

destaca-se a necessidade de formalização dos empreendimentos processadores 

no tocante à legislação sanitária, ambiental, tributária e fiscal, relativa às atividades 

de processamento e comercialização de alimentos. Esta adequação implica na 

necessidade de qualificação dos processos produtivos de agroindustrialização, 

adequação das estruturas às orientações da legislação sanitária e por vezes, 

alterações no saber-fazer dos agricultores.

A diferenciação das estratégias de desenvolvimento que priorizam 

especificidades, não reconhecidas pela legislação sanitária vigente, confrontadas 

com a normatização da produção do mercado de alimentos e o uso de mecanismos 

de regulação da qualidade geram contradições entre o artesanal (arte presente em 

cada família processadora) e o industrial (padronização dos produtos) interferindo 

diretamente nos processo produtivos rurais.

Diversos estudos como os de Prezzoto (1999), Mior (2005), Guimarães (2001; 

2011), entre outros, demonstram que as estratégias de valorização dos produtos 

identitários para obterem êxito exigem uma articulação entre os saberes locais e 

o saber científico, na construção tanto de novos saberes quanto de mecanismos 

regulatórios. Este diálogo é fundamental para inserção dos produtos no mercado 

consumidor, cujas normas e regramentos sanitários, muitas vezes, são incompatíveis 

com os saberes tradicionais. Portanto, o que está em jogo é a valorização e a 

capacitação dos saberes e não a padronização destes, sob o viés da especialização 

produtiva industrial.

Este quadro ratifica a importância de espaços educativos que valorizem os 

saberes locais construindo alternativas adaptadas às diferenças locais e regionais, 

exigindo assim esforços na articulação e desenvolvimento de novos paradigmas 

científicos voltados para a pequena produção. Neste sentido os espaços de 

feira, assumem relevância para comercialização dos produtos artesanais, onde a 

organização dos agricultores em torno de objetivos comuns encontram na Economia 

solidária, possibilidades.
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Segundo Paul Singer (2002, p.10) a Economia Solidária pode ser caracterizada 

como “outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva 

ou associada do  capital, e o direito à liberdade individual”. Possui com objetivos 

promover e construir estratégias sustentáveis de Desenvolvimento Urbano e Rural 

com base nos princípios da Solidariedade, Cooperativismo Alternativo, Autogestão, 

Organização, luta pela distribuição Justa da Terra e dos Frutos da Terra, defesa do 

Meio Ambiente, Agroecologia, mantenimento de saberes tradicionais e formas de 

vida, como caminhos para a autonomia.

Assim, o que ocorre nos espaços de Economia Solidária e agricultura familiar 

é a valorização da cultura e saberes dos sujeitos, tendo sua síntese fundamentada 

na fortificação de processos dialógicos que resultam na conscientização dos sujeitos 

(FREIRE, 1987). A partir da Economia Solidária, a agricultura familiar encontra 

alternativas adequadas à sua realidade o que inclui experiências de comercialização 

coletiva a partir da criação de feiras de comercialização direta que trazem como 

argumentos centrais a inclusão socioprodutiva, a valorização dos saberes, o comércio 

justo e aproximação de produtores e consumidores como capital social gerado por 

laços de confiança (SINGER, 2002).

Mas os desafios impostos aos pequenos empreendimentos pela legislação 

sanitária permanecem, motivando assim a construção de experiências de coletividade 

como caminho para a reivindicação de direitos como garantia de assistência técnica e 

legislações adequadas às realidades das agroindústrias familiares de pequeno porte 

e o reconhecimento da qualidade ampla de seus produtos, indo além das exigências 

sanitárias e contemplando variáveis que contextualizem novos indicadores de 

qualidade como o trabalho coletivo, do jovem, da mulher, da produção agroecológica, 

das oportunidades de geração de trabalho aos sujeitos rurais e ainda reconstrução 

de saberes tradicionais que matém vivas memórias e identidades. 

Nesse sentido adquire relevância a experiência de Economia Solidária em curso 

no município de Santa Maria-RS e suas estratégias de reprodução socioeconômica a 

partir da organização coletiva, cooperação e busca por reconhecimento da qualidade 

ampla de seus produtos.
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2. O Feirão Colonial de Santa Maria – RS

O Feirão Colonial é um espaço de comercialização direta de pequenos 

empreendedores rurais e urbanos, que se organizam de forma coletiva sob os 

princípios da Economia Solidária. O espaço é coordenado pelo Projeto Esperança/

Cooesperança, setor vinculado ao Banco da Esperança da Arquidiocese de Santa 

Maria-RS, que se articula com as Pastorais Sociais, Movimentos Populares e setores 

do Governo Municipal, Estadual e Federal. O Projeto Esperança foi criado em 1992 

na cidade de Santa Maria, com a participação de grupos rurais e urbanos incluindo 

assim trabalhadores do campo e cidade que buscam sua reprodução socioeconômica, 

pela inclusão nos projetos de Economia Solidária. Tem seus pilares na promoção do 

associativismo, o trabalho, a solidariedade, a cidadania e soberania alimentar, como 

caminho para o desenvolvimento sustentável.

Destaca-se como protagonismo do Projeto Esperança/Cooesperança a 

organização da Feira Internacional de Cooperativismo e Economia Solidária, a 

FEICOOP, que é um evento de Economia Solidária que reúne anualmente várias 

instituições, movimentos sociais, organizações e Universodades e artistas populares 

de diferentes partes do Brasil e da América Latina. Pela sua expressividade e 

capacidade de articulação, a FEICOOP eleva Santa Maria à “Capital da Economia 

Solidária”. A Feira que acontece desde 1994, tornou-se evento de cunho estadual (RS) 

em 1998, Nacional em 2000 e a partir de 2002 ganhou status de Feira Internacional 

tornando-se em 2005, um dos “braços” do Fórum Social Mundial. A cada ano ela 

é realizada com a participação de diversas entidades, Comissões voluntários, 

organizações governamentais e não-governamentais.

Durante todo o Evento ocorrem capacitações, trocas de experiências, 

Intercâmbios, debates, programas de rádios, TVs, além de uma vasta exposição de 

produtos dos Agricultores Familiares, dos Quilombolas, dos Povos Indígenas, dos 

Catadores, Afro- descendentes, Artesãos e várias instituições de ensino, pesquisa e 

extensão. Em 2020 a Feira aconteceu em formato online dadas as restrições sanitárias 

por conta da pandemia causada pelo novo Coronavírus que exigiu distanciamento 

social durante todo o ano. Foram 15 dias de atividades de formação, debates, 
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comercialização online de produtos e mostra cultural da Economia Solidária.

Além da FEICOOP o Projeto Esperança/Cooesperança organiza há 29 anos 

(completos em 2021) o Feirão Colonial que ocorre todos os sábado pela manhã 

reunindo cerca de 100 empreendimentos que oferecem produtos diversos, dentre 

eles alimentos produzidos pela agricultura familiar. O espaço de comercialização 

dos produtos no Feirão Colonial constitui quatro setores: Pavilhão da Agroindústria 

Familiar, Setor de hortifrutigranjeiros, Praça de alimentação (preparação de lanches) 

e Setor de Artesanato. Em cada um deles estão distribuídos os grupos de feirantes 

conforme os produtos comercializados. Cerca de 300 famílias comercializam seus 

produtos no local, reunidas em aproximadamente 100 grupos de empreendedores 

da Economia Solidária.

Neste trabalho apresentamos a caracterização socioprodutiva dos feirantes 

processadores de alimentos alocados no Pavilhão da Agroindústria Familiar, este, 

um dos pavilhões de maior circulação, devido as suas características de grande 

diversidade de produtos de origem animal e vegetal. Vários municípios da região 

Central do Rio Grande do Sul se fazem presente, onde além de Santa Maria, encontra-

se produtores dos municípios de São Pedro, Silveira Martins, Agudo, Cacequi, Dona 

Francisca, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine ,  São Martinho da Serra entre 

outros. Todos os municípios localizados cerca de 50 km de Santa Maria, considerado 

centro consumidor por ter a maior população dentre os município da Região, cerca 

de 270 mil habitantes, segundo o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010).

A  necessidade de conhecer o perfil  dos  produtores para diagnóstico da 

realidade social e produtiva do Feirão Colonial motivou a realização de uma pesquisa, 

onde o objetivo foi a sistematização das características sociais, produtivas e de 

legalização dos empreendimentos, a fim de planejar ações de qualificação junto aos 

produtores e identificar as variáveis de qualidade ampla dos produtos. A motivação 

para esta sistematização de informações surgiu em um momento de epidemia que 

assolou a cidade de Santa Maria em 2018, onde um surto de Toxoplasmose acometeu 

o município, afetando cerca de 1000 pessoas, caracterizando este surto, como um 

dos maiores do mundo na história contemporânea.
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Este fato mobilizou a sociedade na busca por identificação da disseminação 

da doença. Para tanto ocorreu uma intensa mobilização das Instituições de Vigilância 

Sanitária, Desenvolvimento Rural, Companhia Riograndense de Saneamento 

(Corsan) e Universidades a fim de conhecer a fonte da doença para então “combatê-

la”. Dentre os movimentos de diagnóstico realizado pelas instâncias de vigilância 

sanitária, as Feiras de Comercialização Direta (e outros estabelecimentos que 

comercializam alimentos) passaram a ser investigados considerando que um dos 

principais vetores de transmissão da doença são os alimentos.

Com o histórico de comercialização de alimentos processados sem registro, 

o Feirão Colonial passou a ser alvo das suspeitas recebendo várias apreensões da 

vigilância sanitária que passa a recolher os produtos sem registro nas instâncias 

legais de controle da produção e, portanto, de “garantia” da qualidade. Esse fato 

mobilizou diversas instâncias da sociedade, em defesa das Feiras e dos produtores 

de alimentos artesanais. De um lado as instâncias de vigilância sanitária e de outro a 

mobilização dos consumidores em prol da qualidade dos produtos dada, para além 

dos selos de certificação, por relações de confiança e validação social da qualidade 

ampla dos produtos.

Neste momento a UFSM assume, por meio do Programa de Ensino, Pesquisa e 

Extensão “Fomento a Economia Solidária”, os desafios de qualificação e capacitação 

dos feirantes como estratégia de prevenção às doenças transmitidas pelos alimentos. 

Como metodologia de trabalho, inicialmente foi realizado um diagnóstico da 

realidade social, produtiva e de legalização dos empreendimentos processadores de 

alimentos para a posterior iniciar os    trabalhos de capacitação em processamento de 

alimentos considerando as condições onde são produzidos, sua escala e atributos 

de diferenciação.

Assim, buscando conhecer o perfil dos empreendimentos presentes no Feirão 

Colonial, foram aplicados questionários a todos os feirantes. Este artigo apresenta 

e discute a realidade dos feirantes alocados no “Pavilhão da Agroindústria Familiar”, 

historicamente foco das políticas públicas de legalização de seus empreendimentos. 

Ao todo foram entrevistados 34 feirantes que responderam questionários 

semiestruturados.
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O perfil socioprodutivo destes feirantes foram elencados a partir das seguintes 

informações: situação domiciliar (rural, urbano), sexo, idade, grau de escolaridade, 

mão de obra nos estabelecimentos e situação de regularização destes frente as 

instâncias de legitimação de qualidade dos produtos, como os Serviços de Inspeção 

Municipal (SIM), Estadual (SIE) ou Federal (SIF). As dificuldades e motivações para 

desenvolvimento de suas atividades permitiu identificação de variáveis de qualidade 

ampla dos produtos, o que torna a experiência peculiar quando analisada no contexto 

da Economia Solidária.

3. Perfil socioprodutivo dos empreendimentos processadores de 
alimentos, do Feirão Colonial – RS

Inicia-se a apresentação dos dados partindo-se da informação que 55,88% (19) 

dos feirantes entrevistados moram no meio urbano e 44,11% (15) na área rural. A Tabela 

01 elenca o perfil dos empreendimentos processadores de alimentos entrevistados. 

Os dados apontam para cinco perfis dos empreendimentos processadores de 

alimentos: Agroindústrias de produtos vegetais, de Produtos de Origem Animal, de 

Bebidas e Polpas, e ainda lanches prontos.

Tabela 1: Perfil dos empreendimentos processamento de alimentos, no Feirão Colonial 

– 2019.

Caracterização Número de
estabelecimentos %

Agroindústria de produtos de origem
vegetal 19 55,88

Agroindústria produtos de origem animal 12 35,29

Agroindústria de Bebidas e Polpas 2 5,88

Lanches prontos para comercialização 1 2,95

Total Geral 34 100

Fonte: Guimarães; Miranda, 2020.
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Os empreendimentos caracterizados como Agroindústrias de Produtos de 

Origem Vegetal (19) comercializam doces, geleias, compotas, conservas, pães, 

bolachas, cucas, bolos, confeitaria e massas frescas. As Agroindústrias de produtos de 

origem animal (12) oferecem salames, linguiças, copas (e outros derivados cárneos), 

banha, queijos, iogurtes, mel e ovos. As Agroindústrias de Bebidas e Polpas (2) 

apresentam produtos como sucos, vinhos, cachaça, cerveja artesanal, licor, café, 

vinagre e polpas de frutas congeladas. Já os lanches prontos para comercialização 

(1) são pasteis assados, fritos, pizzas, café, chás e sucos naturais. 

A Tabela 02 sistematiza a divisão dos feirantes por sexo, estabelecendo relações 

destes, com a gestão das atividades dos empreendimentos.

Tabela 02: Gestão dos Estabelecimentos processadores de alimentos, presentes no 

Pavilhão da Agroindústria Familiar, no Feirão Colonial – 2019, por gênero.

Coordena ção/gênero Número %

Mulher 21 61,76%

Homem 11 32,35%

Casal 2 5,89%

Total Geral 34 100%

Fonte: Guimarães; Miranda, 2020.

Os dados demonstram uma significativa participação de mulheres na gestão 

dos empreendimentos (61,76 %), participação esta expressa nas tomadas de 

decisão e representação de seus estabelecimentos, o que inclui a presença destas 

nas bancas de comercialização no Feirão Colonial. Os homens representam 32,35 % 

dos sujeitos a frente dos estabelecimentos e 5,89 % destes são tocados por casais. 

Quando questionados sobre suas idades, os resultados revelam que a idade média 

dos feirantes é de 50 anos.  Abaixo, a Tabela 03 sistematiza o grau de escolaridade 

dos feirantes.
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Tabela 03: Grau de escolaridade dos Feirantes no Pavilhão da Agroindústria no Feirão 

Colonial – 2019.

Escolaridade Número %

Ensino Médio Completo 10 29,41%

Ensino Fundamental Incompleto 7 20,6%

Ensino Superior Completo 6 17,65%

Ensino Médio Incompleto 3 8,82%

Ensino Fundamental Completo 2 5,88%

Ensino Superior Incompleto 2 5,88%

Ensino Técnico 2 5,88%

Pós Graduação 1 2,94%

Pós Graduação Incompleto 1 2,94%

Total Geral 34 100%

Fonte: Guimarães; Miranda, 2020.

Atenta-se para os dados de alta taxa de escolaridade dos feirantes, onde 

a maioria apresenta ensino médio completo 29,41% e 17,65 % ensino superior 

completo. Estas informações revelam potencial para a formação dos feirantes e 

profissionalização de suas atividades.

Buscando conhecer a realidade produtiva dos empreendimentos foram 

elencados dados sobre mão-de-obra utilizada nos estabelecimentos, na qual 

foi possível constatar que 88,24% (30) utilizam predominantemente a mão-de-

obra familiar, sendo que quatro estabelecimentos utilizam também a mão de obra 

contratada e um estabelecimento utiliza a mão de obra temporária para os dias que 

demandam mais trabalho na atividade, ainda 11,76% (4) utilizam a mão-de-obra do 
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grupo de produtores para fazer o rodízio das atividades relacionadas à feira.

Quanto à legalização dos produtos como mostra a Tabela 04, 50% (17) são 

legalizados possuindo registro em um dos sistemas de inspeção como: Sistema de 

Inspeção Municipal (SIM), CISPOA (Coordenadoria Estadual de Inspeção de Produtos 

de Origem Animal). Para além das Agroindústrias legalizadas, 47,05% (16) delas não 

possuem legalização e 2,95% (1) está em processo de regularização.

Tabela 04: Condições de legalização dos estabelecimentos processadores de 

alimentos dos Feirantes do Pavilhão da Agroindústria Familiar do Feirão Colonial – 

2019.

Legalização Número %

Sim 17 50,00%

Não 16 47,05%

Em Processo 1 2,95%

Total Geral 34 100%

Fonte: Guimarães; Miranda, 2020.

Quando questionados sobre as vantagens da formalização dos estabelecimentos, 

os produtores acenam que a partir do registro e selo de certificação, as vendas se 

ampliaram com novos mercados e ainda salientam a satisfação de trabalharem com 

a legitimidade de suas atividades. Um dos produtores narra que “é outra coisa a 

gente ir e vir sem medo de ter nossas coisas apreendidas, é tipo uma dignidade que 

parece que a gente não tem sem registro... as desconfianças e tal, melhora pra nós”. 

Outro entrevistado relata que “aumenta bastante nossos custos, no início é bem 

difícil porque fazemos dívida pra se legalizar, aumentar as coisas, construir, mas aos 

poucos vai melhorando porque as pessoas procuram os produtos”.

Neste contexto os agricultores que comercializam produtos de agroindústria 

de origem           animal, que não possuem registros em serviços de Inspeção e controle 
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de qualidade, como Serviços de Inspeção Municipal ou Estadual acabam ficando na 

informalidade e, portanto sujeitos à apreensão pelas instâncias de vigilância sanitária.

Aqui é importante salientar que muitas das famílias apontam não receberem 

orientações técnicas específicas para suas realidades. Narram que as orientações, 

geralmente são no sentido da legalização e se não estão aptos ou dispostos a isso, 

não recebem assistência   técnica, seja das instituições públicas de extensão rural 

ou ainda acompanhamento técnico de prefeituras municipais. A tabela 05 apresenta 

dados referentes à capacitação dos feirantes em produção de alimentos. 

Tabela 05: Participação dos feirantes em Cursos de capacitações na área de 

alimentos - 2019.

Fez algum curso de capacitação na 
área de alimentos Número %

Sim 23 67,65%

Não 11 32,35%

Total 34 100%

Fonte: Guimarães; Miranda, 2020.

Contextualiza-se que o pavilhão sendo um local de venda de produtos de 

origem animal com intensa procura pelos consumidores é importante que cursos 

de aperfeiçoamento sejam realizados pelos feirantes. Os dados revelam que a 

maioria dos empreendimentos (67,65%) realizaram ações de capacitação em algum 

momento, mesmo assim 32,35 % não, isso corresponde a 11 emprendimentos sem 

a realização de nenhum curso de capacitação, demonstrando lacunas na orientação 

e acompanhamento técnico e formatico junto aos sujeitos empreendedores, o que 

discutiremos mais adiante na seção 5 deste artigo.

Também foi pesquisada a relação entre sexo e busca por capacitação, onde 

o sexo feminino 70,58% (12) realizou mais cursos ao longo de 2019 (boas práticas 

de manipulação e de aperfeiçoamento dos produto)  e 29,41% (5) não realizaram 
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nenhum curso.  Com relação ao sexo masculino, 47,05% (9) realizou cursos de boas 

práticas de manipulação e de aperfeiçoamento de suas atividades e  52,95% (9) não.

Faz-se importante salientar que a capacitação dos sujeitos é de fundamental 

importância para a manutenção e fortalecimento do Feirão Colonial como 

experiência de organização coletiva e Economia Solidária. Imersos em uma rede 

de autogestão, inclusão socioprodutiva, solidariedade e consumo consciente, os 

sujeitos empreendedores precisam estar em constantes dinâmicas de construção 

do conhecimento para seu fortalecimento e identidade enquanto grupo. Portanto, a 

revelação dos dados da pesquisa preocupa. 

Seguindo os dados elencados pela pesquisa, quando questionados em relação 

às dificuldades que enfrentam na feira para a realização das suas atividades, os 

feirantes relataram a burocracia com 38,24% (13), dificuldades na comercialização 

com 20,59% (7), a falta de equipamentos para desenvolver a atividade com 8,82% 

(3) e dificuldade de transporte até a feira com 5,88% (2). Ainda 20,59 %(7) relataram 

não ter nenhuma dificuldade, como demonstra  a Tabela 06.

Tabela 06: Principais dificuldades para a gestão dos estabelecimentos processadores 

de alimentos no Feirão Colonial – RS.

Principais Dificuldades Número %

Burocracia 13 38,24%

Comercialização 7 20,59%

Nenhuma 7 20,59%

Falta de Equipamentos 3 8,82%

Transporte até a feira 2 5,88%

Competitividade dos “sem registro” 1 2,94%

Ausência de incentivos públicos 1 2,94%

Total geral 34 100%

Fonte: Guimarães; Miranda, 2020.
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Ressalta-se que tais dificuldades pontuadas pelos entrevistados ratificam as 

lacunas da Assistência Técnica e Extensão Rural junto aos empreendedores do 

Projeto Esperança/Cooesperança.

As dificuldades com relação à burocracia referem-se aos desafios enfrentados 

pelos pequenos empreendimentos para sua legalização em instância como Serviços 

de Inspeção, licenciamento ambiental entre outros. A dificuldade de comercialização 

geralmente está relacionada às questões legais (burocráticas) considerando que 

muitos empreendimentos do Feirão Colonial são registrados em instâncias de registro 

e controle de qualidade em seus municípios (fora de Santa Maria) o que segundo a 

Legislação Sanitária vigente no País, impossibilita um empreendimento registrado 

em Serviço de Inspeção Municipal de um município, comercializar seus produtos em 

outro. 

Considerando que muitos empreendimentos do Feirão Colonial são de cidades 

distantes cerca de 50 km de Santa Maria, mesmo que em seus municípios de origem 

estejam habilitados para a comercialização, o transporte e comercilização para Santa 

Maria os categoriza como informais ou inaptos, fazendo com que muitos trabalhem 

em constante risco de perda por apreensão de seus produtos.

Outras questões levantadas ainda como dificuldades referem-se a 

“competitividade” dos produtos sem selos de identificação e inspeção com os que 

apresentam os selos, competitividades esta que deve ser trabalhada no âmbito da 

coletividade que orienta os trabalhos da Economia Solidária. Por fim um (1) dos 

entrevistados (2,94%) também apontou a falta de incentivos públicos como um das 

principais dificuldades para a participação dos produtores em feiras. Neste quesito 

há que se apontar novamente para as lacunas da Assistência Técnica e Extensão 

Rural para a Economia Solidária, uma vez que os relatos dos produtores revelam 

ausência destes serviços ou ainda a incompatibilidade das orientações técnicas com 

a realidade da pequena produção.

Os dados elencados fazem parte da pesquisa da UFSM (ainda em curso) que 

vem buscando a partir das demandas dos produtores e suas realidades sociais e 

produtivas, delinar possibilidades de acompanhamento e orientação técnica junto 

às atividades desenvolvidas, como prática de extensão universitária e Economia 
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Solidária.

Faz-se relevante salientar nesse contexto, que desde o início da Pandemia 

provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19) os desafios, tanto de ordem produtiva, 

como de comercialização dos produtos vem desafiando a Universidade na busca por 

alternativas que garantam a viabilização sociofinanceira dos produtores e ainda a 

garantia dos consumidores de terem acesso aos alimentos de qualidade diferenciada.

4. Potencialidades e desafios das Agroindústrias Familiares de 
caracterização artesanal: reconhecimento e validação social da 
qualidade ampla dos alimentos

A partir dos dados elencados nesse trabalho, algumas considerações podem 

ser tecidas no sentido de compreender e buscar alternativas para as mais diversas 

situações que se apresentam principalmente no que tange a comercialização de 

produtos processados, como pães, bolachas, geleias, queijos e embutidos cárneos, 

todos com alta demanda e oferta, considerando a busca significativa dos consumidores 

pelos produtos.

A primeira das considerações refere-se à qualidade ampla expressas nos 

alimentos. As variáveis que atribuem qualidade diferenciada aos alimentos como 

patrimônio imaterial estão expressos no saber-fazer dos agricultores que processam 

estes como parte do seu cotidiano e materialização de conhecimentos e práticas 

herdadas de forma intergeracional. Ressalta-se que tais atributos implicam em 

variáveis de qualidade ampla, ou seja, aquela que vai além das questões sanitárias, 

de inocuidade e de balanço nutricional (expressos nos rótulos dos alimentos). 

Variáveis como geração de trabalho e renda, ocupação de jovens e mulheres, 

preservação de saberes tradicionais, reversão ao êxodo rural e promoção do consumo 

consciente, devem ser atribuídos aos produtos como “qualidade” no contexto da 

Economia Solidária.  

Olhar para estas variáveis como condicionantes de uma qualidade diferenciada, 

elenca as experiências à condição de necessárias, desejáveis, importantes e não de 

ilegais, informais ou problemas à saúde pública. O reconhecimento da qualidade 

ampla eleva as experiências organizadas pela Economia Solidária como fundamentais 
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para o enfrentamento às desigualdades sociais, oportunidades de trabalho e 

reversão ao êxodo rural, cada vez mais seletivo, expresso pela saída acentuada de 

jovens e mulheres (GUIMARÃES, 2011). Reconhecer estas experiências a partir da 

Economia Solidária pode alocar os pequenos empreendimentos em uma dimensão 

socioprodutiva específica, dotada de particularidades, desafios e potencialidades 

que se assumidas pelas instâncias de Assistência Técnica e Extensão Rural podem 

contribuir com a promoção de segurança e soberania alimentar.

Outra consideração possível a partir dos dados revelados na pesquisa refere-

se a “validação social” da qualidade dos produtos. Esta validação está expressa na 

busca cada vez mais crescente pelos alimentos de caracterização artesanal, pelo 

reconhecimento dos consumidores que atribuem confiança, saúde, valorização e 

credibilidade aos produtos, os identificando como de qualidade.

Vale lembrar que muitos estudos têm apontado que em pequena escala de 

produção e comercialização local, as exigências poderiam ser flexibilizadas, pois o 

contexto de produção apresenta características específicas relacionadas com práticas 

artesanais a muito utilizadas em alimentos que detém a confiança dos consumidores 

(CRUZ e SCHNEIDER, 2010). A partir deste reconhecimento, a organização de 

trabalhos de acompanhamento técnico seria capaz de validar a qualidade dos 

produtos, assegurar saúde pública e ainda promover soberania alimentar, trabalhos 

estes, a serem desenvolvidos por instituições de extensão rural, assistência técnica 

ou ainda extensão universitária sob os preceitos da Economia Solidária. 

Ratificando esta ideia pontua-se que os entrevistados da pesquisa acenaram 

para     a ausência de assistência técnica quando o estabelecimento não possui registro 

de certificação, todavia é de extrema importância que se observe que ao não receber 

orientação técnica, os pequenos estabelecimentos não acessam os espaços que 

oportunizam qualificação de suas atividades e produtos, inferindo possibilidades 

de riscos à saúde pública, uma vez que os alimentos podem, de fato, serem 

veículos transmissores de doenças, como gastroenterite, brucelose, salmonelose, 

toxoplasmose, entre outras.

 Mas como avançar em direção à qualificação e certificação sem assistência/

acompanhamento técnico? E mais, a assistência técnica deve vir adaptada à 
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realidade dos pequenos empreendimentos, suas demandas e formas de organização. 

O reconhecimento das potencialidades e especificidades produtivas destes 

empreendimentos deve constituir passo fundamental para elaboração de políticas 

públlicas de Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Corroborando com esta análise os dados apontaram que no quesito busca 

por qualificação quase a metade dos produtores não participaram de nenhum curso 

de capacitação. A outra metade fez algum tipo de curso, com destaque para o de 

boas práticas de manipulação de alimentos. Importante que se reflita que a busca 

por qualificação está diretamente relacionada à orientação técnica e que, portanto, 

não considerar os estabelecimentos sem registros, como público de atividades de 

orientação, corrobora com o surgimento de problemas relativos à segurança dos 

alimentos e ainda da própria dinâmica do desenvolvimento rural, uma vez que as 

famílias vêm acenando para a desmotivação e descrédito do seu trabalho, como 

uma das razões para o abandono das atividades produtivas ou até mesmo do meio 

rural. 

Essa condição trás para o debate acerca da agricultura familiar importante 

elemento comumente presente no discurso das políticas públicas de desenvolvimento 

rural: a necessidade de reversão ao êxodo rural seletivo. Mas considerando 

o cerceamento dos produtores e a apreensão de seus produtos como “ilegais” e 

“impróprios para o consumo”, quais motivações permeiam os sujeitos rurais para que 

permaneçam em suas atividades?

Muitos são os relatos de desistência da produção e de busca de trabalho 

fora da agricultura, principalmente entre os jovens e mulheres onde essa situação 

de cerceamento e desvalorização acaba por gerar angústias, desesperança, 

desmotivação e por consequência abandono das atividades. Este é um debate 

profícuo e de extrema necessidade para a saúde dos trabalhadores rurais, 

O desafio da validação social dos alimentos como de qualidade diferenciada, 

dotados de história e cultura, vem permitindo reflexões sobre o próprio conceito de 

“alimentação saudável” buscando fugir da percepção do sanitarismo ou ainda do 

nutricionismo, que ao reduzirem os atributos do que venha a ser qualidade, reduzem 

a importância do trabalho da ciência multidisciplinar, no campo dos alimentos. 
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Desta forma, a aproximação da UFSM às dinâmicas e desafios de fortalecimento 

dos empreendimentos solidários, organizados pela cooperação, vem possibilitando 

importantes reflexões sobre formação profissional, ciência aplicada à realidade e 

ainda comprometimento com o desenvolvimento regional.

Por fim o trabalho traz à tona a urgência de discussões acerca da Assistência 

Técnica e Extensão Rural no contexto da Economia Solidária, o que implica na 

necessidade de novas bases epistemológicas e metodológicas capazes de atender 

às demandas específicas dos sujeitos organizados na cooperação, autogestão 

e solidariedade, princípios fundamentais da Economia Solidária que devem ser 

incluídos como atributos de qualidade para reconhecimentos das experiências, como 

propulsoras de desenvolvimento e bem viver.
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1- INTRODUÇÃO

Segundo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário (2018), mais de 14 milhões de mulheres estão no campo, nas lavouras, 

comunidades quilombolas e indígenas e nas reservas extrativistas, sendo as 

protagonistas da Agricultura Familiar no Brasil. Essas mulheres são responsáveis 

por 45% dos produtos que são plantados e colhidos no país. Contudo, as mulheres 

do campo ainda são alvos de preconceitos e machismos provenientes de uma cultura 

patriarcal acirrada, que coloca essas mulheres num lugar de extrema submissão, e isso 

faz com que elas aceitem situações de violência, e, muitas vezes, não reconheçam, 

sintam vergonha ou tenham dificuldade em admitir que estão em uma posição de 

vulnerabilidade.

A educação para os sujeitos do campo não pode ser desenvolvida a partir de um 

projeto pensado para a escola urbana e deslocado das necessidades e da realidade 

do campo. A Educação do Campo consiste em uma modalidade de educação e 

ensino prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.º 

9394/96(BRASIL, 1996). O artigo 28 desta lei afirma que na oferta de educação 

básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações 

necessárias às suas peculiaridades, especialmente no que se refere aos conteúdos 

curriculares e metodologias apropriadas, à organização escolar própria, à adequação 

à natureza do trabalho na zona rural.

Dentre as várias maneiras de se promover as adaptações curriculares 

necessárias à adequação e às peculiaridades da vida rural destaca-se a Pedagogiada 

Alternância, praticada no Brasil pelos Centros Familiares de Formação por Alternância 

(Ceffas).

Um Ceffa pode ser definido como uma instituição educativa do campo, criada 

para formar jovens filhos de agricultores que buscam a formação integral a partir da 

sua própria realidade. É uma casa-escola, na qual os jovens estudam, alternando o 

tempo e o espaço, os conteúdos de formação geral e profissional, sem abandonar suas 

atividades na propriedade. É administrada por uma Associação de Pais e lideranças 

da comunidade envolvida no projeto. Utiliza como método de ensino a Pedagogia da 

Alternância, em que o jovem passa uma semana no Ceffa em regime de internato e 
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uma semana no seu meio sociofamiliar (ESTEVAM, 2012).

No Brasil, de acordo com Estevam (2012), o movimento da Pedagogia da 

Alternância encontra-se dividido em dois modelos distintos: o modelo das Escolas 

Família Agrícola (EFAs)e o das Casas Familiares Rurais (CFRs). De acordo com 

Begnami (2003) e Estevam (2012), estas duas experiências têm a mesma origem 

mas diferenciam-se a partir da forma como chegaram ao Brasil: se oriundos da 

experiência francesa (Casa Familiar Rural) ou da italiana (Escola Família Agrícola). 

Silva (2003) esclarece que, no Brasil, as EFAs e as CFRs, podem ter características 

que as diferem, mas têm em comum, como princípio norteador dos seus projetos 

educativos, a Pedagogia da Alternância.

A EFASOL é resultado de uma mobilização de agricultores familiares, 

lideranças comunitárias, pessoas e entidades comprometidas e preocupadas com o 

desenvolvimento regional e a existência de melhores oportunidades para os jovens 

filhos e filhas de agricultores familiares.

 A ideia surgiu no ano de 2012, quando preocupados com o intenso êxodo rural, 

especialmente de jovens em busca de melhores condições de estudo e trabalho, 

algumas lideranças comunitárias conheceram a experiência da Escola Família 

Agrícola de Santa Cruz do Sul (EFASC), vinculada à Associação Gaúcha Pró-

Escolas Famílias Agrícolas - AGEFA. Iniciaram-se então algumas articulações e com 

assessoria da AGEFA foram realizados diversos encontros comunitários no município 

de Vale do Sol. Estes encontros tinham como objetivo divulgar a proposta, bem como 

a aplicação de uma pesquisa para identificação do perfil e interesse das famílias e 

possíveis estudantes.

Como houve uma ótima receptividade da ideia junto às comunidades, bem 

como um amplo apoio de entes públicos e privados, decidiu-se dar o primeiro passo 

concreto para a existência da escola, que foi a criação da sua mantenedora, a 

Associação da Escola Família Agrícola de Vale do Sol. Atualmente, a Escola Família 

Agrícola de Vale do Sol (EFASOL) conta com 80 educandos oriundos de regiões 

rurais de 16 municípios pertencentes ao Vale do Rio Pardo, no Estado do Rio Grande 

do Sul, Brasil. Desses jovens, 24 são meninas e 56 são meninos, apresentando, 

inclusive nesses números, uma desigualdade de gênero provinda do senso comum 

muito instituído no meio rural de que “ensino técnico não é lugar para mulher”.
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O presente trabalho traz o relato de experiência das monitoras/educadoras 

da EFASOL, enquanto educadoras de uma escola do campo que trabalha a partir 

da Pedagogia da Alternância (PA). A pedagogia de alternância é conforme Caldart 

(2008), um instrumento pedagógico que articula o tempo e o espaço de formação, para 

facilitar o intercâmbio entre o meio de vivência, promovendo a autonomia dos jovens, 

através do princípio de ação-experiência, reflexão-teoria e ação-experimentação.

2. PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA e EFASOL 

Para Gimonet (2007), a Pedagogia da Alternância dos Centros de Formação por 

Alternância representa um caminhar permanente entre a vida e a escola, saindo da 

experiência de saberes mais teóricos para voltar novamente à experiência, e assim 

sucessivamente. Conforme BRASIL (2006), a alternância deve supor estreita conexão 

entre os dois momentos de atividades em todos os níveis – individuais, relacionais, 

didáticos e institucionais. Ressalta-se que não há primazia de um componente sobre 

o outro, a ligação permanente entre eles é dinâmica e se efetua em um movimento 

contínuo de ir e retornar, embora seja a forma mais complexa da alternância, seu 

dinamismo permite constante evolução.

Na EFASOL a PA desenvolve-se pensando na realidade das famílias que vivem 

do/no campo,  estruturada  de maneira em que os educandos fiquem uma semana na 

escola, convivendo com colegas, monitores/educadores, aprendendo e ensinando 

em todas as esferas, desde o convívio com outros, até os conteúdos curriculares, 

contextualizados seguindo o dia-a-dia da juventude  do campo, e outra semana na 

propriedade, onde pais e mães dedicam-se a serem os educadores de seus filhos e 

filhas. 

A EFASOL abrange educandos que vivem na área rural de 16 municípios 

diferentes pertencentes à região do Vale do Rio Pardo. Considerando a realidade 

dessa região e, a partir das ferramentas pedagógicas da PA, como a tutoria, as 

monitoras/educadoras da escola diagnosticaram nos quatro anos de existência da 

escola, uma urgência no que tange o trabalho formativo sobre questões de gênero. 

Dessa maneira, as educadoras criaram um grupo de trabalho e estão realizando 

formações, seminários e eventos destinados à discussão de gênero na escola, 
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além de utilizarem das ferramentas pedagógicas da PA para conversarem assuntos 

relacionados ao feminismo e gênero com cada educanda, esclarecendo dúvidas e 

trabalhando intensamente a importância da igualdade e da equidade todos os dias.

3- “LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER”

Quebrando paradigmas, algumas meninas (e suas famílias) que optam 

pelo ensino oferecido pela EFASOL, sofrem, diariamente, diferentes preconceitos 

provindos do machismo visto no campo. Esses machismos vão desde o ensino, que, 

muitas vezes, é mais limitado para mulheres nas áreas rurais, pois muitas não vêem 

necessidade de dar continuidade a sua instrução, pois se casam cedo e dedicam 

suas vidas a cuidar dos filhos e do marido. 

Conforme Costa et al. (2015) a mulher do campo é vista sob a ótica da relação 

de serviço, subordinação e obediência, considerada responsável pela reprodução 

biológica, cuidadora do lar e dos afazeres domésticos, sem direito de expressar e relatar 

seus sentimentos e, com pouca ou nenhuma legitimidade para “desconformidades”.

Além disso, agressões às meninas e mulheres, sejam elas físicas, sexuais, 

psicológicas, verbais, dentre muitas outras, dentro e fora de casa, são normalizadas 

no contexto rural. Soma-se a isso, o descrédito ao trabalho realizado por mulheres, 

que desencoraja as jovens a buscarem ensino técnico e/ou superior, ou mesmo, 

saírem de situações de risco. O masculino é ritualizado como o lugar da ação, da 

decisão, da chefia da rede de relações familiares e da paternidade como sinônimo de 

provimento material, em consequência, o masculino é investido, significativamente, 

com a posição social(naturalizada) de agente de poder da violência, havendo, 

historicamente, uma relação direta entre as concepções vigentes de masculinidade e 

o exercício do domínio de pessoas, de guerras e de conquistas (LAMOGLIA; MINAYO, 

2009; COSTA et al. 2015).

Percebendo essa realidade, a EFASOL busca trabalhar questões de gênero 

para empoderamento das jovens dentro e fora da escola. As atividades, apoiadas e 

auxiliadas pelos monitores/educadores, mas articuladas pelas monitoras/educadoras 

da escola, extrapolam a sala de aula e procuram, nas ferramentas pedagógicas 

da Pedagogia da Alternância, como a tutoria, reforçar o empoderamento feminino. 
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Junto a isso, são realizados seminários e eventos que discutem o lugar da mulher 

dentro da sociedade por diferentes prismas que consideram desde a importância da 

independência das meninas e da instrução da juventude rural, até questões como 

maternidade, raça, homossexualidade, etc.

A prática pedagógica proporcionada pela Pedagogia da Alternância é norteada 

pela vivência em semi-internato, onde os jovens ficam uma semana na escola e outra 

na propriedade, aprendendo com suas mães e seus pais sobre agricultura familiar. 

Quando regressam à escola, eles apresentam os estudos realizados em casa e todas 

as aulas são compreendidas tendo em vista as experiências no contexto familiar.

Além da alternância por si só, outros instrumentos pedagógicos da PA são: 

o Plano de Estudos, que é o relatório sobre o que foi pesquisado na propriedade, 

entregue a cada Sessão Escolar; o caderno de acompanhamento, que é o local de 

comunicação entre monitores/educadores e família; e a tutoria, realizada por um 

monitor/educador que tem como responsabilidade acompanhar alguns educando 

mais individualmente,  realizando, desde correções do Plano de Estudos (P.E.), até 

conversas orientacionais sobre o cotidiano.

São nas tutorias que os educadores possuem uma proximidade maior com 

cada jovem. Nesses momentos, conversas são realizadas e são compartilhadas a 

realidade de cada educanda (Figura 1). Também, é na tutoria que as monitoras/

educadoras, tendo em vista o trabalho sobre equidade entre gêneros, encontraram 

uma maneira  de auxiliar além dos conteúdos curriculares, tornou-se um lugar possível 

de empoderamento das jovens, de maneira a realizar um trabalho de autoestima, 

extremamente necessário para as mulheres do campo, pois elas, além de cuidar da 

casa, das filhas e dos filhos e laborar tanto quanto o homem na agricultura (apesar, 

de muitas vezes, os educandos (as)relatarem que a mãe “ajuda” o pai), não são 

vistas, são invisíveis.

As mulheres são consideradas trabalhadoras ativas dos processos produtivos, 

além do trabalho na roça, cultivam toda a alimentação que vai para a mesa da família, 

não são as mulheres que se ocultam, são as relações desiguais que lhes atribuem 

hierarquias (LORENZONI, 2007; COSTA et al. 2015). Com isso, o trabalho delas na 

esfera produtiva permanece, praticamente, invisível, porque é praticado no interior 
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do estabelecimento, sendo os homens praticamente os únicos responsáveis pelos 

contatos com o exterior - bancos, sindicatos, cooperativas, entre outros (LORENZONI, 

2007). 

  Figura 1. Monitora/educadora no momento de Tutoria com uma educanda.

Fonte: Arquivo das autoras.

Nos momentos de tutoria é que a aproximação com as jovens acontece, pois 

as conversas frequentes trazem um conhecimento maior sobre a realidade de cada 

educanda, sendo, dessa maneira, possível trabalhar o empoderamento de cada 

menina. São nesses momentos que elas são encorajadas a enfrentar a difícil realidade 

em que estão inseridas e onde é possível fornecer base psicológica para que elas 

consigam se sentir protagonistas de suas vidas.

De maneira interdisciplinar, a EFASOL também trabalha a questão de gênero 

dentro das áreas de estudo pertencentes ao seu currículo. A escola possui três grandes 

áreas que buscam realizar atividades sempre em conjunto, sendo elas: Ciências 

Agrárias (Química, Física, Biologia, Agronomia e Ciência dos Alimentos); Linguagens 

(Literatura, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Teatro, Música, Artes Visuais e 

Educação Física); e Ciências Humanas (Filosofia, Direito e Cidadania, Sociologia, 

História, Geografia, Matemática e Gestão da Propriedade).
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4. Acompanhamento e seus resultados

A partir do trabalho que vem sendo desenvolvido pelas monitoras/educadoras, 

percebe-se que as educandas da escola estão mais empoderadas diante de 

suas realidades. Muitas jovens engajaram-se em movimentos feministas, como o 

movimento de mulheres camponesas do Movimento dos Pequenos Agricultores 

(MPA) e vem realizando atividades de empoderamento com outras mulheres que 

vivem em suas comunidades, assim, extrapolando os limites da escola e auxiliando 

outras agricultoras a se enxergarem como protagonistas de suas próprias histórias. 

Outras jovens vêm enfrentando suas realidades e ousando sair de rotinas de risco 

vivenciadas dentro de suas próprias casas, encontrando no grupo de mulheres da 

EFASOL um lugar de apoio, companheirismo e ativismo.

Além do trabalho nas áreas, também se realizam com frequência eventos 

que permitem o diálogo sobre gênero e abrem possibilidades para debates. No dia 

08 de março de 2018, foi realizado um Seminário sobre questões de gênero que 

fomentou reflexões acerca do ser mulher na sociedade atual. As conversas tiveram 

início na parte da manhã com a discussão sobre o conceito de gênero, realizado pela 

Dra. Mariana Jantsch de Souza. Também, houve uma roda de conversa que uniu 

educandas, monitoras/educadoras e mulheres que são referência em suas áreas de 

atuação, dentre elas estavam a artista plástica e designer Carla Vieira, a musicista 

Deline Rossi e as professoras Kellen Santos, Graça Vieira e Mariana Jantsch de 

Souza. O debate teve como objetivo refletir sobre as dificuldades em ser mulher na 

contemporaneidade e os caminhos possíveis para diminuir as desigualdades entre 

gêneros ainda existentes no nosso contexto social. 

A atuação da mulher no campo é imprescindível para que todo o sistema de 

produção aconteça. A mulher é responsável pela organização da casa, da família, 

muitas vezes pelo trabalho agrícola. Sua participação é de extrema importância para 

o andamento das ações e atividades. Porém, considerando as mães e filhas que 

optaram pelos estudos na EFASOL, muitas não se dão conta da importância que 

possuem enquanto agentes de transformação do contexto onde vivem.

Não é comum as mulheres demonstrarem ter consciência da repressão de 

gênero a que estão submetidas. Veem a organização da esfera doméstica como 
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algo naturalizado, ainda que se queixem do excesso de trabalho. E aquelas que 

participam mais da vida pública não compreendem o processo que possibilitou a 

chegada delas ao nível em que se encontram e acreditam que a decisão de participar 

ou não dos espaços públicos esteja atrelada a opção pessoal e não às limitações de 

gênero (GARCIA apud SILVA, 2009).

Os monitores/educadores da EFASOL desejam desconstruir. Pois, é notório 

que o trabalho dentro das ferramentas pedagógicas da PA, reforçado por diálogos 

problematizadores proporcionados continuamente no âmbito da escola, favorece 

não apenas as jovens educandas, mas também suas mães, que se sentem mais 

empoderadas, inclusive, em participar da associação da escola. O intuito é que, no 

futuro, essas meninas possam perceber a importância que possuem e o papel de 

agentes transformadoras que podem ter tanto na escola, quanto em suas comunidades 

e famílias.

Ações como essa, permitem modificar o contexto de machismo em que as 

estudantes estão inseridas. Infelizmente, o machismo está enraizado na conduta da 

sociedade como um todo e é extremamente difícil se desprender de certos hábitos 

que estão profundamente enraizados, principalmente no contexto do campo.

Contudo, é imprescindível o início de um trabalho reverso ao que está imposto 

pela hegemonia patriarcal. É na conversa, na insistência, no trabalho diário e contínuo 

que conseguiremos alcançar nosso maior objetivo: a igualdade entre todos e todas 

nós.
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INTRODUÇÃO

Desde sempre o campo é povoado pela força feminina: trabalhadoras, 

residentes, filhas, esposas, mulheres. Ocupam os espaços campesinos, formam 

as frentes de trabalho juntamente com a família e em muitos casos são as chefes 

destas famílias. As mulheres do campo enfrentam diariamente condições difíceis, as 

quais estão muito além das intensas jornadas de trabalhos. No campo, devido ao seu 

caráter tradicionalista, os preconceitos estão manifestados de forma mais explícita e 

intensa sobre as mulheres. 

Este processo é perceptível principalmente a partir da ausência de políticas de 

proteção social, de acesso a terra, baixa remuneração e a falta de incentivos para 

o acesso as tecnologias. Todos estes elementos associados levam a mesma a uma 

condição de inferioridade, dificultando a autonomia e o empoderamento da mulher 

do campo.

O gênero determina a posição que cada pessoa ocupa na sociedade e este 

fenômeno está muito presente nas sociedades rurais. As distâncias e a amplitude 

dos campos, das lavouras e dos pastos, tornam difícil a chegada de motivação, apoio 

e de novas determinações quando a tradição coloca tão mansamente a perpetuação 

da ideologia anti-feminista, ou como na grande maioria dos casos, no simples ato de 

desconsidera a mulher como sendo um indivíduo social.  

[...] na dominação patriarcal a obediência se fundamenta na ‘tradição’, na 
crença da inviolabilidade daquilo que foi assim desde sempre [...] a submissão 
pessoal ao senhor, garante a legitimidade das regras e os limites do poder de 
mando, ainda que não sejam normas instituídas, mas sejam normas sagradas 
pela tradição (WEBER, 1999, p.234).

Múltiplas são as forças, externas e internas, que pressionam o posicionamento 

social da mulher, sabemos que nesta luta atemporal, imensos já foram os avanços 

que moldaram esta mulher contemporânea e sobre tudo a mulher do campo. 

Principalmente no que diz respeito a educação e ao acesso a informação. Mas as 

barreiras da tradição, cultura e distâncias somadas, não se derrubam em poucas 

estocadas.

A mudança de cultura, a forma de pensar e agir, é tardia e demorada. A 

modificação ocorre de forma lenta e a transformação social é um processo contínuo, 
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demandam muitas combinações e de tempo para que cheguem a ponto de realmente 

acontecer. 

[...] a mulher é submetida à autoridade doméstica, a superioridade normal da 
energia física e psíquica do homem; para a criança, sua necessidade objetiva 
de apoio; para o filho adulto, o hábito, a influência persistente da educação e 
lembranças arraigadas da juventude; para o servo, a falta de proteção fora da 
esfera do poder de seu amo, a cuja autoridade os fatos da vida lhe ensinaram 
a submeter-se desde pequeno [...] o poder doméstico sob o aspecto de 
propriedade: os filhos de todas as mulheres submetidas ao poder doméstico 
de um homem, seja esposa, seja escrava, [...] são considerados como seu 
gado os animais nascido de seu rebanho (WEBER, 1999, p.234,235).

Desta feita, onde a informação demora a chegar a cultura demora a mudar. Por 

isso no campo o patriarcado, machista ainda é dominante. Tamanha é a nulidade da 

existência feminina, socialmente falando, no meio rural que o Movimento Mulheres 

Camponesas do Brasil tem em uma de suas lutas que todas as mulheres rurais 

tenham documentos, o que significa que, ainda há mulheres que juridicamente não 

existem.

É comum encontrar muitas mulheres trabalhadoras rurais que nascem, geram 
vidas e permanecem no anonimato, pois a sociedade lhes negou o direito 
de sequer ter seus documentos. Sem documentos, a mulher trabalhadora 
rural não existe para a sociedade. Ela não faz parte da lista de pessoas que 
precisam e devem ser protegidas e amparadas pelo Estado, seja através de 
políticas públicas, seja com a obtenção de direitos previdenciários (MMC, 
2004, p. 1).

E assim como ainda há mulheres nos campos do interior de nosso país que 

continuam a mercê de uma cultura perpetuadora da segregação feminina, já se 

encontra situações em que a informação, corroborada com a educação e a luta 

bravia, tem colocado mulheres como protagonistas de suas existências. E como ser 

mulher é dificuldade em todo mundo, vê-las tomando as rédeas de suas vidas, não 

elimina de sua ação o devido valor, estão sim fazendo as diferenças, mas a um preço 

alto e caro, como a própria Organização das Nações Unidas, destaca:

As mulheres rurais são as responsáveis por mais da metade da produção 
de alimentos do mundo. Elas exercem também um importante papel na 
preservação da biodiversidade e garantem a soberania e a segurança 
alimentar ao se dedicar a produzir alimentos saudáveis. Por outro lado, as 
mulheres rurais são as que mais vivem em situação de desigualdade social, 
política e econômica. Apenas 30% são donas formais de suas terras, 10% 
conseguem ter acesso a créditos e 5%, a assistência técnica. E os desafios 
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para as produtoras rurais não param por aí. Em todas as regiões do mundo, 
as mulheres rurais enfrentam mais restrições do que os homens no acesso 
a terra, insumos agrícolas, água, sementes, tecnologia, ferramentas, crédito, 
assistência técnica, culturas rentáveis, mercados de produção e cooperativas 
rurais. As mulheres, de forma rotineira, também são vítimas de discriminação 
nos mercados de trabalho rurais e são as responsáveis pela maior parte do 
trabalho não remunerado, já que ficam também à frente dos cuidados dentro 
de suas casas, dos filhos e dos afazeres domésticos. Esses fatores contribuem 
significativamente para diminuir a capacidade das mulheres de cooperar com 
a produção agrícola e o desenvolvimento rural (ONU, 2017. n.p.).

As mulheres plantam mundo a fora o sustento de suas famílias, seu próprio e de 

seus filhos, mas não são lhes dado o direito de serem donas de suas terras, de suas 

vidas. Falar das dificuldades e dos medos que assolam a vida de toda e qualquer 

mulher, mesmo neste novo mundo digital de nada valeria se não trouxesse junto á 

reflexão de tudo que se construiu para que muitas liberdades e direitos cheguem a 

nossas filhas que crescem pelo país ou pelo mundo a fora. Sejam as campesinas no 

ritmo lendo do interior ou as cosmopolitas na velocidade supersônicas das metrópoles. 

Pois mesmo a mais valiosa liberdade e o mais simples direito que as mulheres 

conquistaram ainda não possibilita que todas as mulheres do mundo desfrutem destas 

conquistas e muito ainda há de ser conquistado.  E ter o intento de proporcionar 

às mulheres a oportunidade de construir um processo de inclusão no mundo digital 

e dele fazer parte, recebendo e transmitindo informações, fazendo a comunicação 

entre si e o mundo, pode parecer pouco a olhos desavisados, mas aos que vivem 

a separação por mais uma barreira que são as tecnologias digitais da informação e 

comunicação, é sim um grande intento.

Não há mais como separar a tecnologia de todos os movimentos que a sociedade 

constrói para a sua própria significação, seja na política, no mercado econômico, na 

esfera social, cultural, todas as bases da sociedade estão permeadas de técnicas, 

tecnologias que nos passos largos da globalização e nos braços amplos da informação 

conseguem chegar a todos os cantos do mundo dito moderno e mesmo nos que 

ainda não abriram legalmente suas portas para a tecnologia, em algumas instâncias 

já usufruem de seus benefícios.

As tecnologias da informação são uma realidade e como todos os outros 

elementos da sociedade podem ser fatores preponderantes na produção de 
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desigualdades. Lévy (2000), trás considerações exatamente sobre esta questão da 

tecnologia informacional como sendo um “fator suplementar de desigualdades e de 

exclusão, tanto entre as classes de uma sociedade como entre as nações de países 

ricos e pobres” (p. 235-236). 

O mesmo autor ainda destaca a realidade deste fato, visto que a estrutura 

que possibilita a manutenção constante implementação e redes de comunicação, 

transmissão e disseminação da tecnologia, da informação e da ciência por traz destes 

conceitos, demanda um poder econômico que tanto indivíduos quanto nações podem 

não comportar e por isso produzir a desigualdade e a exclusão entre eles e os que 

tem a condição necessária.

Da mesma forma Lévy (2000) destaca que em nenhuma outra tecnologia, tal 

como a cybercultura, teve um aumento tão grande de usuários em tão pouco tempo, 

mesmo considerando o custo de sua utilização, o autor dá como exemplo o telefone 

“inventado no final do século XX, ainda hoje é usado apenas por pouco mais de 20% 

dos seres humanos” (p. 236), enquanto os excluídos pelas tecnologias da informação 

serão cada vez menos considerando o aumento de seus usuários.

Outro fator que o escritor destaca para colocar as tecnologias da informação 

como um fator não de exclusão, mas de inclusão é que seu uso requer pouco 

conhecimento técnico e “os procedimentos de acesso de navegação são cada vez 

mais amigáveis” (LÉVY, 2000, p. 237) e que dependendo do custo da comunicação 

local e da política de governo para as telecomunicações, o acesso pode se tornar 

mais barato e desta forma mais acessível.

Mas compreende-se que a mudança da cultura, do machismo e da exclusão 

social da mulher ainda tem caminhos a percorrer visto que a tecnologia está disponível 

a todos, a informação está a um clic de acesso, toda via, requer uma “alfabetização” 

tecnológica que possibilita este contato. As mulheres rurais lhes são negadas, 

culturalmente tantos direitos básicos que a tecnologia sequer lhes é apresentada, 

disfarçados em cuidados, ou em negligências maiores.

As palavras que parecem ser tão normais no dia-a-dia das pessoas, na maioria 
das vezes não são percebidas como carregadas de machismo e preconceito 
para com as mulheres. A sociedade desigual se encarregou de cristalizar 
algumas “normalidades”, onde o normal é a não existência das mulheres 
(AMTR-SUL,2008, p.27).
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Por isso, letrar tecnologicamente as mulheres, instrumentalizá-las para que 

possam acessar as informações constantes no mundo digital, incluí-las na rede 

mundial de computadores, colocá-las nas mídias sociais, no mapa da existência social 

humana atual, inseri-las na cibercultura que “é a cultura contemporânea marcada 

pelas tecnologias digitais” (LEMOS, 2003. p. 11-23) não chega a ser uma proposta, 

mas certamente é “uma ampliação do ideal do igual respeito, de um desejo de hiper-

reconhecimento que, recusando todas as formas de desdém, de depreciação, de 

inferiorização do eu, exige o reconhecimento do outro como igual na diferença” 

(LIPOVETSKI, 2004, p. 95). 

Portanto, objetivou-se com essa pesquisa conhecer a realidade de algumas 

mulheres do campo em relação a inclusão digissocial no Município de Alegria/RS/

Brasil.
 
PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa foi realizada com mulheres, que voluntariamente se dispuserem a 

participar dela, fazem parte de um programa de alfabetização de jovens e adultos para 

analfabetos ou pessoas com baixa escolaridade. Optou-se por um grupo pequeno, 

pois se intencionou aprofundar e qualificar sua participação, o que não é possível 

com um grande número de integrantes. 

Para seleção das participantes estabeleceram-se como critérios de que fossem 

agricultoras e residissem na zona rural do município de Alegria/RS, onde aconteceu à 

intervenção, o que também é critério para participação desta turma de alfabetização. 

Foi realizado um chamado através da Rádio Comunitária da cidade, convidando para 

participar da pesquisa, mulheres que se enquadrassem no perfil da pesquisa.

 Essa pesquisa foi realizada, durante cinco encontros que aconteceram no ano 

de 2019. Às participantes foram apresentados os termos de consentimento livre e 

esclarecido para que autorizem a utilização dos dados produzidos pela prática e o 

termo de confidencialidade.

Dada à necessidade de conhecer, tanto a realidade quanto o público alvo 

da pesquisa, fez-se necessário iniciar pela localidade em que estão inseridas. O 

Município de Alegria está localizado na região noroeste do estado do Rio Grande do 

Sul, distante quase 500 km da capital gaúcha. 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia a Estatística, IBGE, no censo 

de 2010, o município tinha 4.301 habitantes, com uma expectativa de ter em 2017 

somente 4.035 habitantes, segundo a Fundação de Economia e Estatística do Estado 

� FEE/RS (2018), em 2016 o município contava com 4.116 habitantes. A situação 

econômica é caracterizada pela baixa renda, principalmente se considerarmos que 

36,5% da população municipal tem um rendimento nominal mensal per capta de 

até meio salário mínimo em 2010. O total da População ocupada em 2016, era de 

11,2%, o que nos faz considerar qual é a condição da mulher neste índice, estaria a 

mulher do lar sendo ou não considerada para apurar este índice? Que certamente 

não seriam estes os números apurados caso as mulheres fossem consideradas.

A condição de município pequeno, com um desenvolvimento humano de 0,695 e 

um PIB per capta de pouco mais de 22 mil reais (valores referentes a 2015), pode ser 

encontrado no site do IBGE, que também demonstra a condição econômica voltada 

principalmente para a produção agrícola de propriedades de pequeno porte, de uma 

agricultura familiar de autoconsumo.

As mulheres são 50,03% da população do município de Alegria, este pequeno 

município agrícola e pobre do estado do Rio Grande do Sul, tem também uma taxa 

de analfabetismo de 10,13% (FEE-RS, 2010) e uma expectativa de vida de pouco 

mais de 74 anos, faixa etária está em que as mulheres são a maioria, o que quer 

dizer que as mulheres têm uma sobrevida maior que os homens desta cidade.

A presente pesquisa é do tipo qualitativa que �se preocupa, nas ciências sociais, 

com o nível de realidade que não pode ser quantificado� (MINAYO, 2002, p. 21). No 

que diz respeito aos procedimentos técnicos, essa pesquisa pode ser classificada 

como Estudo de Caso, pois envolve um estudo profundo, com amplo e detalhado 

conhecimento (GIL, 2008). Para coletar os dados que embasaram esta pesquisa 

foram realizadas entrevistas estruturadas, onde buscou-se informações pessoais 

para construção do perfil das participantes, bem como apurar seu conhecimento 

prévio sobre tecnologias digitais e expectativas com relação ao aprendizado proposto 

pela pesquisa. 

Os encontros tiveram como objetivo a promoção de inclusão digital e social 

destas participantes, para tanto contemplou questões de cidadania, política e mídias 

digitais. Tiveram duração máxima de 60 minutos por encontro e aconteceram no local 
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de encontro comunitário das mesmas, este estava equipado com rede de internet. As 

atividades foram apresentadas de forma expositivas-explicativas, práticas e utilizando 

a realidade das participantes, e  foram registrados em diários de campo, com  fotos 

e registros das atividades em mídia que forem sendo produzidos durante a pesquisa. 

Como ferramenta de mídias a serem utilizadas na intervenção, foi utilizado o 

que as participantes demandaram. Foram escolhidas estas ferramentas de mídia por 

serem as mais populares em nosso país, que segundo Costa (2018), passam de 130 

milhões de usuários do Facebook e 120 milhões de usuários do WhatsApp somente 

no Brasil. A penetração das mídias sociais no país é de 58%, segundo a We Ar Social 

(2018).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O levantamento de dados se deu mediante a entrevista, onde se conheceu as 

participantes, seus interesses e necessidades com relação às tecnologias digitais 

da informação e comunicação (Figura 1). Foi utilizado um roteiro para a entrevista 

estruturada que colaborou com a coleta dos dados, assim como foram feitas anotações 

no diário de campo, registrando as impressões da entrevistadora, que corroboraram 

com o que foi apurado na entrevista, nas declarações e nas conversas informais.

No segundo encontro foi apresentada a proposta de intervenção pré-concebida, 

um documento base com intenções iniciais que a pesquisadora entendia como 

relevantes para a obtenção dos objetivos da pesquisa. O material instrucional 

tencionava auxiliar a atividade de apresentar e ensinar a utilização das mídias sociais 

para as participantes. Este material tem o referencial baseado nas informações 

disponíveis no site Criar Facebook.com.

A partir deste segundo encontro foram sendo feitas correções, alterações 

e adequações no material instrucional produzido, a partir da sugestão e critica 

apresentada pela prática em si. Pois ao preparar o material instrucional, muitas vezes 

não se percebe as reais dificuldades de quem precisa aprender. Principalmente com a 

linguagem própria das redes sociais, com muitas gírias e estrangeirismos linguísticos 

que as participantes não estavam habituadas.
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Figura 1 Entrevista com as mulheres do campo.

Fonte: Arquivo dos autores.
 

A adequação da linguagem, também o tamanho da fonte utilizada e o tamanho 
das imagens, foram algumas das muitas sugestões das participantes.  Optou-se por 
fazer um material impresso por que as participantes demandaram, visto que não 
teriam como assistir a vídeos ou mesmo acessar um passo-a-passo na internet. No 
material impresso é possível fazer anotações e retornar para o passo anterior sem 

medo de errar (Figura 2).

Figura 2 Encontro para as mulheres do campo conhecerem as redes sociais.

 Fonte: Arquivo dos autores.
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Foi usado o sistema de mídia para apoio na apresentação da instrução, mas 

como a maioria delas não possuía o aparelho celular, não foi muito proveitoso. O 

preço dos aparelhos com esta interface que permitem a instalação dos aplicativos de 

mídias sociais, ainda tem um custo considerado alto para a maioria das mulheres, 

mas como a televisão foi um dia, agora estes aparelhos estão na lista de desejos e 

de organização orçamentária para sua aquisição.

 No terceiro e quarto encontros, algumas trouxeram os aparelhos dos maridos 

e algumas até compraram os seus aparelhos. Sendo possível então fazer uma 

atividade de criar perfis e instalar os aplicativos para que elas pudessem fazer o uso 

dos mesmos na prática do processo que estava sendo construído. Foi emocionante 

verificar a alegria de cada etapa completada, o encantamento com as fotos, os risos, 

a estima sendo demonstrada no ajeitar do cabelo antes de cada clic. 

Se percebeu também como a forma de disseminar a pratica é muito instintiva, 

uma mulher ajudando a outra, seria muito interessante se dentre as próprias mulheres 

surgissem disseminadoras da ideia, a aceitação das demais seria muito maior e 

melhor vindo de alguém do próprio grupo.

 Assim, a proposta dessa experiência não se transformaria em formar mulheres 

líderes para disseminar a inclusão digissocial pelos campos? Não seria apenas 

inclusão digissocial de mulheres do campo, mas sim mulheres incluindo outras 

mulheres.  

No quinto e último encontro, as mulheres do campo demandaram que fosse 

colocado um roteiro do modo de pesquisa por áudio nos sites de busca, assim como 

de envio de áudios, fotos, mensagens, postagens e outras atividades. Também 

foram feitas fotos para o perfil do Facebook e do WhatsApp e auxílio para buscar as 

fotos na galeria de imagens. Aprendeu-se a gravar áudios e vídeos e como enviar, e 

muitas foram as que gravaram seus áudios e vídeos para enviar a família. Também 

aprenderam como fazer grupos de bate-papo, e como sair dos grupos indesejados, 

demonstrando autonomia, vontade e decisão.

Os materiais instrucionais que foram produzidos e compartilhados nos 

encontros foram bem sucintos, claros, simples, mas com informações importantes e 

necessárias. Com figuras que permitem a visualização da sua própria tela na imagem, 
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a identificação dos ícones de acesso. E conforme as mulheres que participaram da 

pesquisa declararam ser de fácil entendimento, para elas e para as demais. 

A todo o momento nesta escrita foi usado “aprenderam, aprendeu-se, 

aprendendo” e não foram usado os termos “ensinaram, ensinou-se, ensinando”, 

porque esta foi uma pesquisa de aprendizado, de construção coletiva, porque todos, 

pesquisadora e pesquisadas, aprenderam juntas. 

Pois desde o início esta era a intensão, ver os dedos calejados, desacostumados 

a tela lisa e brilhante, o acomodar dos olhos para as pequenas imagens do mundo 

que está na palma das mãos, em nada se compara ao que se previa acontecer. 

Os livros e teorias não nos preparam plenamente para estes encontros, onde 

aprendemos mais que ensinamos, nenhuma teoria consegue capturar em palavras a 

vida e as conquistas que estas mulheres já tiveram, que a olhos desavisados passam 

despercebidas. 

Para atingir os objetivos propostos por este estudo, realizou-se uma entrevista 

estruturada para coletar os dados que permeariam a intervenção inicial. Em um 

momento coletivo foi feita a entrevista com as participantes do projeto, a comunhão 

com as demais participantes, proporcionou maior desinibição e participação, onde a 

fala de uma era incentivada pela da outra.

Participaram destas atividades dez mulheres com idades de 50 a 83 anos, 

residentes do município de Alegria/RS, região noroeste do estado do Rio Grande do 

Sul, participantes de um programa de alfabetização de jovens e adultos para pessoas 

analfabetas ou com baixa escolaridade.

Das participantes 06 delas estão na faixa etária de 50 a 65 anos, outras 04 tem 

entre 66 e 79 anos. Todas elas vivem ou já viveram até a sua aposentadoria, na zona 

rural do município.  Apenas uma delas cursou o ensino médio, quando já era adulta 

e viúva. Das demais, duas são totalmente analfabetas e sete sabem ler e escrever, 

mas não tem escolaridade, não cursaram escola regular e por isso fazem parte deste 

programa social de uma entidade do sistema S, voltada para o público do campo. Na 

Figura 3 é possível ver os participantes do programa de alfabetização, nele estão ás 

mulheres que participaram da pesquisa.
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Das participantes cinco delas já estão viúvas, e declararam ser o principal motivo 

para estarem participando de programas e atividades, como a própria pesquisa, 

visto que isso não era permitido pelo marido ou não aconteciam atividades como as 

propostas agora. As demais são casadas e três delas tem os maridos participando 

também do projeto de alfabetização, pois tem baixa escolaridade, as outras duas 

participantes os maridos não participam, mas não impedem suas participações.

Figura 3: Grupo da pesquisa.

Fonte: Arquivo dos autores.
 

Esta característica de mulheres que ainda tem em seus maridos a pessoa 

que decide seus atos é ainda um perfil para as mulheres nesta faixa etária das 

pesquisadas, tanto que isso se confirma. Da mesma forma as mulheres do campo 

são assim construídas para manterem-se assim. Cordatas aos seus companheiros. 

Mas percebe-se que também o perfil do homem nesta situação, vem mudando, 

visto que muitos estão aceitando participar de atividades onde se colocam e situação 

de aprendizado, enquanto que outros ainda estão alienados as mudanças sociais a 

sua volta.

A composição familiar das participantes se desenha desta forma: três delas 

moram sozinhas, quatro delas vivem somente com os maridos, uma delas é o casal 
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e filhos, e duas delas moram com os filhos, sem os maridos já falecidos. Nas suas 

residências todas possuem aparelho televisor e rádio, uma delas possui notebook e 

internet. Nas suas famílias alguém possui telefone com internet, mas somente duas 

participantes possuem telefone com internet (Figura 4).

Outra característica da exclusão das mulheres ao acesso às informações, se 

refere ao fato de que em suas casas, alguém da família tem telefone com internet,  

mas somente três delas moram sozinhas, enquanto que somente duas declaram ter 

telefone com internet. Isso quer dizer que na casa alguém tem, mas não elas. Um 

filho, um marido, mas não a mulher. 

Figura 4 Mídias pertencentes as mulheres do campo entrevistadas.

Fonte: Autores.

A televisão e o rádio, ainda são os aparelhos tecnológicos de maior popularidade 

nos lares das pessoas do campo. As mulheres que participaram da entrevista, falaram 

informalmente dos programas que assistem: novelas, programas de receitas, um que 

outro noticiário. No rádio ouvem os noticiários locais, com informativos e conteúdo 

de relevância local, as rádios comunitárias têm bastante audiência principalmente 

por este motivo, trazem falas e assuntos que são próprios da sua comunidade, de 

interesse para quem está na sua casa. 

Entre as participantes, três delas já utilizaram o computador, em cursos de 
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inclusão digital e as demais nunca utilizaram. Com relação ao curso de inclusão 

digital que participaram disseram já ter “esquecido tudo” (participante E), pois não 

fazem uso do que foi ensinado. Falaram que o que é ensinado nos cursos de inclusão 

digital trata “escrever no computador” (participante C), dos aplicativos texto, planilhas 

e slides. Ao que declararam não fazer uso, “a gente não usa isso, mal sei escrever, 

ficar catando as letras que nem galinha” (participante A). Por isso, que a maioria não 

teve vontade de participar deste tipo de curso de inclusão.

Seis das participantes tem aparelhos celulares, (Figura 5) mas somente 

duas tem com acesso à internet, as outras quatro não possuem nenhum tipo de 

aparelho telefônico. Novamente voltamos a ênfase de que as mulheres não têm seu 

próprio acesso a comunicação externa, que se personifica no aparelho telefônico. 

Questionadas de como fazem para falar com os filhos e a família que mora longe, como 

fazem, declararam ter que pedir para o marido ou alguém da família, para emprestar 

o telefone e fazer a ligação, pois não sabem “mexer no telefone” ( participante B).  

Figura 5 Mulheres do campo entrevistadas que possuem aparelho telefônico

Fonte: Autores.
 

Este número de mulheres que não possui um aparelho telefônico ou que possui 

telefone e o mesmo não tem acesso, demonstra claramente a falta de estrutura ou 

poder econômico para o acesso, tecnologias obsoletas e atrasadas, precárias que 
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comprometem a qualidade e o acesso a informação e comunicação das mulheres do 

campo, é uma realidade.

Mas também é um dado a se questionar, sendo que um número bem maior de 

mulheres declarou que na sua casa tem aparelhos telefônicos, porque o número de 

mulheres que tem a posse deste aparelho é diferente? Isso quer dizer que outros 

indivíduos da família tem a posse do telefone, com ou sem acesso a internet, mas a 

mulher não o possuí.

Foram questionadas sobre o conhecimento de internet, quatro delas disseram 

conhecer e as demais disseram já ter ouvido falar, mas não conhecem.  Declararam 

conhecer o Facebook e WhatsApp, dez das participantes, enquanto quatro delas 

conhecem Google, nenhuma delas declarou conhecer o que é e-mail e site, como 

pode ser visto na Figura 6. 

Apesar de não possuírem seu próprio aparelho com acesso à internet, quatro 

das participantes declararam usar o Facebook e o Whatsapp, “uso junto com meu 

marido” (participante B), ou “uso o da minha filha, quando quero ver as fotos dos 

meus netos” (participante A). Três delas usam também o Google, “gosto de ver as 

receitas novas” (participante G) . As demais não usam nenhum destes aplicativos.

Todas as participantes declararam conhecer tanto o “Face”, quanto o “Whats”, 

forma coloquial como tratam os aplicativos, mas não possuem o seu próprio perfil 

nestes aplicativos. Gostam da “familiaridade” e proximidade que os dois aplicativos 

apresentam, “não precisa nem escrever no “Whats”, pode fazer áudio” (Participante 

I). No site de busca também fazem uso do recurso de voz, para fazer suas pesquisas. 

Demonstrando a acessibilidade que estes aplicativos apresentam para todo o público, 

sendo letrado ou não, “vejo os vídeos de receitas, e vejo os ingredientes” (participante 

G). Não sendo necessário a alfabetização para o acesso. 
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Figura 6 Quais mídias as mulheres do campo entrevistadas conhecem.

Fonte: Autores.
 

Esta forma de acesso, não letrado, permite o livre acesso a todos os públicos, 

podendo ter acesso a todo o tipo de informação constante em seus repositórios, até 

mesmo a programas de alfabetização que possibilite a mudança da sua condição de 

não letrado, o que é profundamente socializado e inclusivo.

Foram questionadas sobre se as participantes acham que a internet é importante, 

cinco delas acham que sim, a internet é importante, as outras cinco disseram que não 

acham importante. Uma das que não acha importante declarou: “ não acho importante, 

mas na última eleição não ganhei nenhum santinho de candidato, porque era tudo 

pelo telefone” (participante C). Numa declaração de defesa da sua importância uma 

delas disse: “nós também vivia sem luz, e não achava importante. Mas depois que 

conheci, quando falta, não sei o que fazer” (participante A), demonstrando que a 

internet não é importante enquanto não se conhece, enquanto não se tem acesso, 

depois faz parte da vida se tornando essencial.

Inqueridas sobre o que gostariam de aprender sobre a tecnologia digital da 

informação e comunicação, responderam: todas querem aprender a enviar mensagens, 

duas querem aprender a enviar fotos, duas outras querem aprender a fazer fotos e 

vídeos, quatro delas querem aprender a compartilhar e curtir as postagens, quatro 

querem ver as notícias e outras quatro querem ver os filhos e família que mora longe 
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(Figura 7).

Estas respostas ao conhecimento que querem ter acesso, demonstra o 

interesse no estabelecimento de relações sociais. Na manutenção e estreitamento 

das relações familiares, demonstrando que o contato pessoal, as relações familiares 

e com os amigos, demonstrando empatia ao curtir e compartilhar suas experiências, 

são importantes para estas mulheres. 

Também foram questionadas sobre as notícias que são disseminadas pela 

internet, se acreditam ou não nestas notícias, para o qual foram contundentes em 

dizer que não acreditam, “não se pode acreditar no que dizem”(participante H). Mas 

na conversa informal que acontece nestes momentos, foram vários os momentos que 

uma ou outra notícia divulgada pelas redes sociais foram colocadas em discussão, 

defendidas e rechaçadas. Então por mais, que a cautela diga para ter cuidado com 

as notícias que são divulgadas pela mídia, a quantidade de detalhes e a forma como 

são disseminadas, atraem e deturpam este sentimento, acabando por tornar-se uma 

verdade.

Figura 7 O que as mulheres do campo entrevistadas querem aprender.

Fonte: Autores.

Foram questionadas sobre os perigos que a internet apresenta, se achavam 

que é perigoso, ao que ficaram divididas, umas acham muito bom, mas tem que 
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saber usar. Outras declararam que é muito perigoso, não podem “comprar nada que 

roubam tudo”(participante J). “Tem muito bandido e aproveitador que se esconde 

atrás do computador”(participante H). Elas demonstram ter muito receio, sempre 

tem histórias para contar de alguém que foi lesado, agredido ou roubado através da 

internet. 

Em continuidade a entrevista, perguntou o que gostariam de aprender, ao que 

foram unânimes, ”querem aprender tudo, pois não sabem nada”(participante C). Esta 

declaração de “não saber nada” (participante D), é próprio da humildade de quem está 

acostumado a ser posto nesta situação, onde seus saberes não têm valor ou serventia. 

E para encerrar foi inquirido se aceitariam participar de algumas capacitações via 

internet, ao que responderam que sim, mas que não queriam computador, queriam 

“aprender a mexe no telefone” (participante F).

Esta solicitação de aprender a fazer uso dos aplicativos que são compatíveis 

com os dispositivos móveis, é bem compreensível. Visto que as participantes não 

possuem computadores e não tem interesse em aprender a trabalhar nos aplicativos 

como editores de texto e planilhas. Mas demonstraram grande interesse em saber 

usar as redes sociais, através de dispositivos móveis.

CONCLUSÃO

Pode parecer redundância concluir que a mulher ainda é um elemento da 

sociedade que é constantemente excluído e segregado em sua própria essência. 

Pode ser de pouca inferência isso ser constatado em um grupo de estudo tão 

pequeno. Mas este pequeno grupo foi a amostra de um todo, que eleito de forma 

desestruturada, mas espontânea, a partir da própria motivação das integrantes deste 

grupo, demonstra, não em números, mas em vivência, o que as mulheres ainda são. 

Coloca sobre esta mulher, alguns parâmetros que potencializam esta 

segregação: a condição de mulher do campo, a baixa escolaridade, a idade avançada, 

o machismo, e tantos outros elementos. E teremos então uma conta que se engrandece 

em valores ainda elevados para uma era da informação, uma geração digital onde 

as tecnologias digitais da informação e comunicação apresentam as possiblidades 

de um mundo sem espaços, sem fronteiras, sem distâncias, sem discriminação, sem 
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barreiras sociais. 

Estas possibilidades todas que são apresentadas pelas tecnologias em rede, 

se perdem na realidade das estruturas, dos sociais, dos recursos. Se perdem na 

implementação das políticas públicas, nos agentes educacionais despreparados, na 

falta de estrutura e na falta de perspectiva. Em ações de pretensas inclusões digitais 

que partem do demandante e não do demandado. Saberes que partem de quem 

sabe muitas vezes se torna ineficaz para quem não sabe. Por isso, uma proposta 

de ação de inclusão digissocial de mulheres precisa partir das mulheres, do que 

são seus desejos, suas necessidades e do seu próprio saber. Compreender que o 

manuseio do equipamento precisa ser vagaroso, que o material instrucional deve 

ser claro, direto, limpo, com um vocabulário acessível, com letras grandes e retas. 

É preciso compreender que o equipamento de uso para um processo de inclusão 

deve ser tal qual as mulheres têm acesso, porque se não, jamais terão momentos de 

acesso novamente. 

É possível concluir com esta experiência que mesmo processos de inclusão 

digissocial demanda um processo de troca entre instrutor e aprendente, a pessoa do 

instrutor precisa ser acessível, conhecer a realidade das mulheres, seu vocabulário, 

as regionalidades, ter uma postura aberta para incentivar a construção coletiva, não 

intimidadora, mas acolhedora e estar sempre pronto para adequar suas propostas, 

temáticas, conteúdos e conceitos. Desta forma, a cada grupo de inclusão digissocial, 

nascerá um novo processo, este será sempre novo, adequado a novas necessidades, 

desenvolvendo-se constantemente, quase que um processo vivo, um organismo social 

de inclusão das tecnologias digitais da informação e comunicação se reestruturando 

e mantendo-se conectado as mulheres e suas vivências, para assim realmente fazer 

o seu intento como elemento inclusivo.

Quando se projetou esta experiência tinha-se algumas ideias que se confirmaram, 

como a percepção de que as mídias sociais teriam maior demanda para este grupo. 

Isto se confirmou na entrevista e nas demandas durante a ação, demonstrando que 

a inclusão digital e social das mulheres do campo, passa primeiro por uma inclusão 

nas mídias sociais, onde elas compreendem fazendo parte de algo, seja no grupo de 

“whats” da família, ou da loja da esquina, mas elas fazem parte. E o pertencimento é 
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inclusivo, comunicar-se com seus iguais, buscar informações fora de suas limitações 

espaciais, a partir de aplicativos de fácil manuseio, acessível, acolhedor, com uma 

interface empática, que não limita seu acesso pelo letramento, ou baixa visão, ou 

pouca audição, ou dedos com a pele menos sensível. 

Ficou evidente que a utilização dos aplicativos de mídias sociais são 

atraentes e correspondem às expectativas das mulheres, porque contém o acesso, 

principalmente do seu próprio círculo social. O contato com os seus, família, filhos, 

amigos, conhecidos. Possibilitam o diálogo, a expressão da vontade, do desejo, da 

necessidade. Afastam o medo da solidão, da distância, que mesmo em momentos 

onde não se troca mensagens, é possível rever fotos e vídeos, mensagens antigas, 

como se faziam a tempos atrás com a velha caixa de fotografias que toda a casa 

sempre tem. A diferença é que as fotos são cada dia mais instantâneas, os vídeos 

são em tempo real, transmissões ao vivo que dão vida tanto a quem transmite como 

aos receptores. 

Pode nos parecer muito pobre de intento esta demonstração de instrução 

digissocial, mas há de se ter em mente que a primeira alimentação de qualquer 

ser, não pode ser com muitos nutrientes, tão pouco consistência, ou variedade de 

sabores. Esta é a primeira proposta e como um primeiro alimento deve ter nutrientes 

(saberes) necessários para ser absorvido pela mulher e dar forças e motivação para 

ela ir buscando cada vez mais saberes, com mais consistências, mais informações, 

mais conhecimentos, mais comunicação. Não adiantaria de nada servir um banquete 

cheio de pratos e sabores que seriam rejeitados por um ser despreparado para 

receber. 

Outra conclusão que se teve com a experiência é a certeza de que a formação 

de lideranças entre as próprias mulheres para disseminar a proposta de inclusão 

digissocial é o caminho mais eficiente. Mulheres formando mulheres, com suas 

próprias experiências e vivências, com conhecimento de causa, de necessidades. Para 

assim, utilizando a proposta inicial deste material instrucional, que deve ser sempre 

retroalimentado com novas possibilidades e, desta forma, darmos continuidade a esta 

proposta que nasceu de uma observação, para oportunidade de tirarmos algumas, 

ou muitas mulheres da segregação do isolamento digissocial.
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1. INTRODUÇÃO

A utilização das hortas, de um modo geral, no desenvolvimento da educação 

voltada à sustentabilidade não se trata de uma prática didática incomum ao ambiente 

escolar, bem como a utilização do horto medicinal se apresenta com frequência no 

registro de projetos e experiências de educação ambiental e educação no campo. Tal 

fato está diretamente ligado à base comum de princípios e conhecimentos a serem 

abordados em ambas as linhas educativas. 

Diferentes fatores comuns apontam para a melhora do processo ensino 

aprendizagem quando utilizada a ferramenta didática do horto medicinal. Para Melo 

(2017, p.76), dentre os conteúdos abordados na aplicação dessa prática estão 

questões ecológicas, reciclagem, reutilização de materiais, alimentação saudável etc. 

De acordo com Bezerra (2017) p.04, outro ponto comum das diferentes 

experiências estudadas é a promoção do ensino interdisciplinar, uma vez que o horto 

viabiliza um espaço de discussão para práticas agroecológicas, onde outras áreas 

transitam com os saberes e conteúdos. 

Ainda nesse contexto, o estudo das ervas, seu cultivo no horto medicinal através 

da identificação das espécies produzidas, conduzem ao conhecimento científico, ao 

mesmo tempo em que, resgatam os saberes tradicionais e conhecimento popular, 

destacado por Santos (2017, p.133) quando manifesta que a etnobotânica aplicada 

ao horto é capaz de desempenhar no aluno a consciência de resgatar e valorizar o 

conhecimento popular, originadas de diferentes culturas. E conforme Oliveira; Baldini 

(2020, p.231) o estreitamento do contato do aluno com a natureza, o convívio coletivo 

e à conscientização em relação ao meio ambiente fomentam um eixo gerador de 

situações de aprendizagem reais. 

Desse modo, validar práticas sustentáveis utilizadas em espaços educativos 

incentiva os educadores a multiplicarem conhecimentos de modo prático, e a revisão 

dos relatos de experiências existentes pode nortear futuras aplicações práticas, 

observando os pontos positivos e negativos desse tipo de ação e principalmente 

fundamentar e reafirmar a importância dos conceitos de sustentabilidade para a 

educação no campo e educação ambiental. 

Identificar um acervo de projetos com resultados positivos, no que diz respeito a 
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práticas sustentáveis, como o horto medicinal, contribui para que o educador construa 

suas próprias ações didáticas, de acordo com a realidade em que está inserido, 

porém de forma fundamentada.

A metodologia utilizada nessa revisão tem natureza exploratória, e a pesquisa 

realizada no presente trabalho utilizou periódicos/artigos publicados no período entre 

2015 e 2020, dispostos em meio eletrônico, nas plataformas do Google Acadêmico, 

Periódicos IFSC – Revista de Extensão Caminho Aberto, Periódicos Unimontes – 

Revista Cerrados, Periódicos UNIFOR – MG – Revista Conexão Ciência, Revista 

ABA – Cadernos de Agroecologia, Trabalhos do Congresso Nacional de Educação e 

VI Congresso Latino Americano de Agroecologia, em português. Foram utilizadas 06 

publicações. 

Na avaliação e comparativo foi utilizada apenas a prática de horto medicinal e sua 

utilização na educação ambiental e educação no campo, delimitando apenas esse tipo 

de ação. As palavras chave para busca foram: Horto medicinal, educação do campo, 

sustentabilidade, educação ambiental, meio ambiente, plantas medicinais. Foram 

analisadas publicações que relatam a execução dessa prática tanto em espaços de 

educação formal e não formal. A revisão busca aprofundar os conhecimentos sobre 

os resultados dessas experiências e poder validá-las de acordo com os resultados 

registrados.

O presente trabalho busca ainda reconhecer a utilização do horto de plantas 

medicinais como uma ferramenta de sustentabilidade nos espaços educacionais, 

reconhecendo seu potencial, no âmbito da educação ambiental e educação no campo.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1  Os hortos medicinais e o desenvolvimento de atividades interdisciplinares

Unanimemente nos artigos revisados os autores fazem referência ao 

processo educativo interdisciplinar. Na experiência realizada a partir de uma oficina 

denominada “Relógio do Corpo Humano” de Melo et al. (2017), foi possível observar 

que a participação de toda a escola na iniciativa viabilizou que fossem trabalhados 

diferentes conceitos transversais e comuns entre as disciplinas; como por exemplo, 

saúde e alimentação, a reciclagem, reaproveitamento de materiais, o benefício 
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das ervas (botânica) e sua relação com os conhecimentos indígenas e tradicionais 

(história), a matemática e a física aliadas ao conceito do relógio, onde cada parcela 

corresponde ao intervalo de uma hora, e representa um órgão do corpo humano. 

Dentre outros conhecimentos registrados. 

Também na experiência da atividade denominada “Espaço Agroecológico 

Interdisciplinar na Escola do Campo em Itahum/MS”, constituída através de projeto 

foi relatado que dentro da disciplina de TVT (Terra, Vida e Trabalho), parte do projeto 

pedagógico das escolas do campo, que tem como característica ações interdisciplinares 

fundamentadas em práticas agroecológicas, os professores participaram de modo 

interdisciplinar desde a escolha do local do horto, onde a professora de matemática 

participou da medição e escolha dos locais; o professor de geografia retirou amostras 

do solo juntamente com os alunos explicando a necessidade de correção; os 

professores de TVT plantaram as mudas frutíferas do cerrado, junto com os alunos 

menores explicando a importância da preservação e conservação do meio ambiente.

2.2 O uso tradicional das ervas, o conhecimento científico e o
resgate de conhecimentos populares. O horto como suporte para ação de               
educação popular

Para Santos; Iori (2017) em seu relato sobre as plantas medicinais e a introdução 

à educação ambiental a partir do horto medicinal, torna-se possível que o aluno tenha 

o contato com a natureza e desenvolva valores contextualizados ao local em que 

se encontra. O que resulta no resgate dos saberes populares da sua região, da sua 

realidade local e seus atores, e, sobretudo o espaço de um horto medicinal pode 

servir de suporte para ações de educação popular. 

Em concordância, Abreu; Pacheco (2015) reforçam que as plantas medicinais 

apresentam nomes populares diferentes para cada região, e no momento da 

identificação botânica, no desenvolver das atividades, os saberes populares se aliam 

ao conhecimento científico.

Na experiência da construção de horta “mandala”, descrita por Gonçalves et al. 

(2017) o cultivo do horto medicinal é uma forma de resgatar conhecimentos repassados 

entre gerações, uma vez que as plantas se apresentam como uma opção terapêutica 
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desde os primórdios da humanidade. Uma vez trazidos esses conhecimentos ocorre 

a valorização dos saberes da comunidade. Nessa ação vale destacar que foram 

promovidos diálogos com as senhoras da comunidade, e fornecimento de mudas em 

um momento de troca de saberes tradicionais, e então promovida a agroecologia. 

Sobretudo esse registro diz respeito à execução de horto em uma Escola Familiar 

Agrícola, que tem em seus objetivos articular ações que dialoguem e promovam a 

cultura popular camponesa. E nesse caso em específico houve uma preocupação em 

reconhecer as mulheres agricultoras como redentoras do conhecimento tradicional. 

Nesse sentido pode-se trabalhar também a autonomia das mulheres, a independência 

das comunidades, soberania dos povos rurais etc.

2.3 Métodos didáticos diversos e o processo de ensino aprendizagem

Na revisão realizada por Santos; Iori (2017) os autores registram a importância 

da utilização de métodos didáticos que intermediam conteúdos ministrados em aula, 

e como esses auxiliam no processo de ensino-aprendizagem. Também na publicação 

de Oliveira; Baldini (2020), que registra uma experiência no ensino integral, com o 

horto, os autores destacam essa prática como uma possibilidade de desenvolvimento 

de aprendizagens reais, repletas de diferentes situações, em que os professores 

oportunizam que os alunos se responsabilizem pelos cuidados e realizem discussões 

sobre os projetos. 

E além do processo de aprendizagem também foi discutido o contexto e o 

papel da escola, enquanto instituição, sinalizando que se faz necessária a revisão 

de conceitos didático-metodológicos e que práticas como essa e semelhantes dão 

ao aluno voz, participação na construção, e assim atendem à função transformadora 

que a escola tem.

2.4 Agroecologia como suporte pedagógico

Quando se faz referência à educação no campo e também à educação ambiental, 

em algum momento inevitavelmente ingressamos na discussão da agroecologia como 

uma temática pilar dos conhecimentos a serem desenvolvidos nas atividades. E na 
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pesquisa realizada nas publicações, a partir das experiências com horto medicinal, 

o saber agroecológico se manifesta em todas as experiências, principalmente como 

suporte pedagógico. No caso de Gonçalves et al. (2017) os canteiros com plantas 

medicinais construídos na escola da Comunidade de Dom Viçoso – MG permitiram 

que fossem transmitidos os saberes agroecológicos durante a construção, e os 

estudantes passaram a valorizar tais saberes de sua comunidade. Foi elaborado um 

plano de estudo a partir da disciplina intitulada “A Terra na minha Comunidade” para 

o plantio de Plantas não convencionais, integrando Arte e Agroecologia, através dos 

canteiros “mandalas”.

Os canteiros foram preparados com a terra de compostagem produzida na 

própria escola família agrícola, na disciplina de fertilizantes alternativos. Com esse 

mesmo suporte pedagógico os autores registraram que foi fortalecido o elo de 

desenvolvimento local e praticada a agroecologia, uma vez que houve a junção entre 

a educação, a comunidade e o ambiente.

Já na Escola do Campo de Itanhum – MS, de Bezerra et al. (2017) onde 

foi construído um Espaço Agroecológico Interdisciplinar foi aprimorada a base 

agroecológica com a construção de pomar, horta agroecológica, compostagem e 

SAF (Sistema Agroflorestal) orientado por instituições parceiras. E o projeto teve por 

objetivo representar um “polo de pesquisa e execução de projetos que atentem para 

a realidade das comunidades locais, no caso os camponeses”.  Complementando 

também buscou conscientizar a comunidade escolar da necessidade de práticas 

saudáveis para a manutenção e preservação do ecossistema, uma transição de um 

modelo convencional para o sustentável. Base da Agroecologia.

No Programa de Ensino Integral na qual está inclusa a experiência da E.E.Vitor 

Meireles, situada em Campinas-SP, descrita por Oliveira; Baldini (2020) a prática 

agroecológica ocorreu através da disciplina: “Horta Cultura Popular e Ciência, através 

de grupos de trabalhos práticos voltados ao cuidado com a terra, paisagismo, irrigação, 

nutrição, plantas medicinais e temperos, associada à identificação científica, que foi 

realizada por todos os integrantes da ação.
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 2.5 A disseminação de conhecimentos e desenvolvimento da consciência              
crítica dos educandos

Outro ponto positivo e significativo entre as experiências revisadas destaca-se 

na publicação de Gonçalves et al. (2017) onde os canteiros de plantas medicinais 

foram iniciados em 2012, em 2014 reformados e ampliados, a fim de aperfeiçoar e 

facilitar a manutenção e mantidos até 2017. 

Foi então realizada uma avaliação após o término das disciplinas de Artes e 

Produção de Hortaliças, em que se constatou que a construção do canteiro realizada 

em um diálogo com a comunidade local, permitiu que os estudantes aliassem 

conhecimento prático e teórico de modo dinâmico. E à medida que foram observando 

as alternâncias de cultivo, os métodos, houve desenvolvimento da consciência crítica 

sobre os temas trabalhados. E ainda, observaram que os alunos do 9º ano, que já 

possuíam maior entendimento sobre os princípios da agroecologia, inclusive por já 

possuírem suas próprias produções agrícolas na comunidade, foram beneficiados 

pela “observação participante”, discutindo as questões de sustentabilidade ambiental, 

com opinião e criticidade. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa bibliográfica realizada identificou que os projetos de horto medicinal, 

aplicados à educação no campo e educação ambiental representam mais do que 

experiências positivas, visto que na maior parte dos registros não se observam pontos 

negativos, ou que possam interferir de modo não produtivo no processo educativo ou 

dificultar o desenvolvimento dos conhecimentos. Tampouco situações conflituosas. 

A única situação registrada como “dificultosa”, foi descrita por Oliveira; Baldini como 

“replanejamentos necessários” devido a condições adversas detectadas no solo, 

que se apresentou argiloso com pedaços de rochas naturais e restos de entulho ali 

depositado em ocasiões de reformas na escola. Fato que representa uma situação 

técnica, de fácil manejo e ajuste, e não tem relação o processo educativo em si.

As publicações confirmam que a construção de espaços e ações como o horto 

medicinal fomentam o desenvolvimento do trabalho coletivo na escola, a integração 

entre as disciplinas através da interdisciplinaridade, aumentam o contato dos alunos 
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com o meio ambiente, gerando uma maior preocupação e discussão quanto ao tema 

da sustentabilidade. Entende-se que a revisão foi capaz de identificar as publicações 

mais relevantes, constatando ser viável a aplicação do horto no espaço escolar, de 

modo a contribuir tanto nos projetos para educação no campo, quanto em educação 

ambiental.
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1. INTRODUÇÃO

Assim como diversos países do sul da União Europeia, a Itália iniciou a sua 

imigração em meados dos anos 70, impulsionada por dois fatores: o esgotamento 

do impulso migratório interno e a adoção de novas políticas migratórias restritivas 

no norte da Europa. A imigração na Itália começou a se manifestar em um contexto 

caracterizado por uma evolução demográfica negativa, pela persistência do 

desemprego em grandes áreas do território nacional e pela necessidade de mão 

de obra adicional só em alguns setores produtivos, normalmente sob a forma de 

emprego irregular (GIULIANI M. 2012).

A guerra pela unificação da Itália, sob o reinado de Vittorio Emanuele II, trouxe 
inúmeras consequências para o povo italiano, tornando os impostos pesados 
demais para os pequenos agricultores que acabaram perdendo as suas terras, 
passando a trabalhar para os grandes proprietários. Desde então crescia o 
desrespeito pela dignidade da família, aumentava o analfabetismo, a fome 
e a miséria e as consequências da unificação oportunizaram o movimento 
imigratório (FRANCESCHI, 1999, p.20).

A imigração italiana ocorreu para diversos países, como Peru, Uruguai, Chile, 

Argentina e Brasil. Segundo Portal da Itália (2015), os primeiros imigrantes italianos 

chegaram ao Brasil em 1870, devido ao grande estímulo do governo, principalmente 

depois de 1850, quando o tráfico de escravos foi abolido no Brasil e os europeus 

substituíram a mão-de-obra escrava.

Os italianos chegaram inicialmente à região sul, onde se instalavam colônias de 

imigrantes. Em meados do século XIX, o governo brasileiro criou as primeiras colônias, 

fundadas em áreas rurais como a Serra Gaúcha, Garibaldi e Bento Gonçalves em 

1875 (PORTAL DA ITÁLIA, 2015). 

O município de Novo Cabrais, localizado no centro do estado do Rio Grande do 

Sul, possui 4.169 habitantes e área de unidade territorial de 192,289 km² (IBGE 2018), 

recebeu na segunda metade do século 19, em virtude de diversas consequências que 

promoveram uma onda imigratória de italianos para o Brasil, uma parte dos quatro 

núcleos coloniais estabelecidos por Dom Pedro II se situou na localidade de Cortado. 

Dos italianos que imigraram para o Brasil, e vieram para Cortado - Novo 

Cabrais, que na época era distrito de Cachoeira do Sul, cito algumas famílias com 
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sobrenomes: Lovato, Piazza, Fardin, Bordignon, Loch, Sanmrtinn, Franceschi, 

Tonelotto, Callonti, Cerentini, Pavanatto, Camillo, Puntel, Luchese, Scota, Zafanelli, 

Bataioli e Scortegagna, sendo que atualmente ainda residem na mesma localidade 

descendentes destas famílias (FRANCESCHI, 1999).

Neste contexto, esse trabalho objetiva identificar como o jantar italiano, realizado 

na localidade do Cortado, município de Novo Cabrais contribui na valorização da 

cultura italiana.

A realização desta pesquisa se justifica por se tratar de um aspecto cultural 

entre os descendentes, visto que foi a partir da imigração italiana que a localidade 

do Cortado teve crescimento populacional e consequentemente tornou-se área 

produtiva, sendo desta forma um fato de grande relevância para o município de Novo 

Cabrais.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 IMIGRAÇÃO ITALIANA NO BRASIL

Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Brasil em 1870, devido ao grande 

estímulo do governo, principalmente depois de 1850, quando o tráfico de escravos 

foi abolido no Brasil e os europeus substituíram a mão-de-obra escrava (PORTAL DA 

ITÁLIA, 2015).

Os italianos chegaram inicialmente à região sul, onde instalaram as colônias de 

imigrantes. Em meados do século XIX, o governo brasileiro criou as primeiras colônias, 

fundadas em áreas rurais como a Serra Gaúcha, Garibaldi e Bento Gonçalves (1875). 

Estes italianos eram, na maioria, da região do Vêneto, do norte da Itália. Após cinco 

anos, devido ao grande número de imigrantes, o governo criou uma nova colônia 

italiana em Caxias do Sul. Nestas regiões os italianos começaram a cultivar a uva 

e a produzir vinhos e atualmente, estas áreas de colonização italiana produzem os 

melhores vinhos do Brasil. Também em 1875, foram fundadas as primeiras colônias 

catarinenses em Criciúma e Urussanga e, em seguida, as primeiras do Estado do 

Paraná (PORTAL DA ITÁLIA, 2015).
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Apesar de a região sul ter sido o local que recebeu os primeiros italianos, foi a 

região do sudeste que recebeu o maior número de imigrantes oriundos da Itália. Isto 

se deve ao processo de expansão das fazendas de café, no Estado de São Paulo. 

Os italianos começaram a expandir-se por Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de 

Janeiro. A maioria absoluta teve como destino inicial o campo e o trabalho agrícola. 

Muitos, após trabalhar anos colhendo café, conseguiram juntar dinheiro suficiente 

para comprar suas próprias terras e tornaram-se fazendeiros, outros partiram para 

os grandes centros urbanos em busca de melhores condições (PORTAL DA ITÁLIA, 

2015).

A luta por uma identidade italiana foi uma batalha que os imigrantes, e seus 

descendentes, tiveram que travar em terras brasileiras. Nessa luta, teve importância 

a política do governo de Mussolini, que buscava resgatar um sentimento de orgulho 

“de ser italiano” fora da Itália. Esse foi um período em que a questão da italianità teve 

um caráter político, com a adesão de muitos imigrantes e descendentes ao fascismo 

(IBGE, 2011).

Com o passar dos tempos diminuiu drasticamente a vinda de italianos para o 

Brasil devido às contínuas notícias das péssimas condições de trabalho e moradia de 

famílias italianas residentes no Brasil, de trabalho semiescravo e condições indignas 

nas fazendas de café foram divulgadas pela imprensa italiana. A imigração italiana 

no Brasil continuou até a década de 20, quando o ditador Bento Mussolini, com seu 

governo nacionalista, começou a controlar a imigração italiana. Com a Segunda 

Guerra Mundial, declaração de guerra do Brasil a Itália e a contínua recuperação da 

economia italiana, a chegada de italianos ao Brasil entrou em decadência (PORTAL 

DA ITÁLIA, 2015).

De acordo com o censo de 1958, em 1º de julho de 1950, achavam-se presentes 

no Brasil 242.337 italianos, dos quais 197.659, isto é, 81,56%, conservavam a 

nacionalidade de origem e 44.678 (18,4%) tinham obtido a nacionalidade brasileira 

pela naturalização, correspondendo a 130.023 (53,65%) homens e a 112.314 (46,35%) 

mulheres (IBGE 1958).
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2.2 IMIGRAÇÃO ITALIANA NO RIO GRANDE DO SUL E NO MUNICÍPIO DE NOVO 
CABRAIS

Apartir de 1870, o governo imperial incentivou a vinda de colonos italianos para 

o Rio Grande do Sul. Pequenos cultivadores procedentes em sua maioria do Tirol, do 

Vêneto e da Lombardia estabeleceram uma série de colônias, das quais a de Caxias 

foi a mais importante. A atividade econômica dos italianos especializou-se no cultivo 

da uva e na produção do vinho. Entre 1882 e 1889, em um total de 41.616 imigrantes 

que ingressaram no Rio Grande do Sul, 34.418 eram italianos (FAUSTO, 2000).

As primeiras colônias na encosta superior do nordeste do Rio Grande do Sul 

foram às de Conde d’Eu e Dona Isabel, na região onde atualmente estão localizados 

respectivamente, os municípios de Garibaldi e Bento Gonçalves. Estas colônias foram 

criadas pela presidência da província em 1870, antes que se iniciasse o processo de 

imigração italiana no estado. 

De acordo com Museu etnográfico da Colonia Maciel, instaram-se no Rio 

Grande do Sul 84 mil italianos vindos, sobretudo da Lombardia, Vêneto e Tirol. 

O ponto culminante da imigração foi entre 1884 e 1894, abrangendo cerca de 60 

mil italianos, diminuindo a partir de então com o cancelamento da concessão de 

passagem transoceânicas pelo governo republicano. As cinco primeiras colônias 

imperiais, reconhecidas pela historiografia, foram: Em 1874 Colônia Dona Isabel 

(Bento Gonçalves) e Conde d’Edu (Garibaldi); em 1875 Colônia Fundos de Nova 

Palmira (Caxias do Sul); em 1877 Silveira Martins (Cachoeira do Sul, Santa Maria), 

em 1884 Colônia Álvaro Chaves (Veranópolis) e 1885 São Marcos e Antônio Prado.

De acordo com Franceschi (1999), um dos quatro núcleos coloniais estabelecidos 

por Dom Pedro II se situou na localidade de Cortado Novo Cabrais, que na época era 

considerado distrito de Cachoeira do Sul na segunda metade do século XIX, quando 

iniciaram a chegada das seguintes famílias (Quadro 1).
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Quadro 1 - Inicio da chegada das famílias na localidade de Cortado Novo Cabrais.

Família Descrição 

SANMARTINN
Pelegrino Sanmartinn (14.07.1869 - 18.07.1917), era filho de Giuseppe 

Sanmartinn e Justina Fioraso, veio da cidade de Castelgomberto, 
provícia de Vicenza, para o Brasil

SCOTTA
Bertoldo Scotta (13.09.1813 – 09.05.1913), Maria Ondina (15.06.1883 – 
22.05.1967), Beertolo (1869 – 30.05.1966), Maria Justina (05.07.1895 – 

18.08.1977) e Pedro (22.01.1888 – 15.10.1974)

LUCHESE Irene Todenti Luchese (10.10.1871 – 19.02.1909)

DE FRANCESCHI

Giovanni de Franceshi (26.11.1971- 1949) veio da cidade de 
Castelgomberto, provícia de Vicenza para o Brasil, era filho de Bertolo 
de Franceshi e Angelina Poletto, casou-se com Teresa Arcari (1879-

1953), filha de Giovanni Arcari e Anunciata Negri. Bertoldo era filho de 
Steffano de Franceshi e também veio ao Brasil

LOVATO

Francesco Lovato (14.10.1824 – 11.06.1915), veio de Valli del 
Pasubio, provícia de Vicenza, com os filhos Geovanni, Giuseppe e 

Pietro (14.10.1864 – 21.06.1960), que casou com Edevirge Cazarotto 
(17.05.1867 – 23.01.1945) e trouxe a filha Catharina com poucos meses 
de idade.  Pietro e Francesco Lovato chegaram ao Brasil em 28.02.1892

CALLONTI Theodoro (18.07.1869 – 05.12.1939), nesceu em Verona e era 
domiciliado em Castelgomberto quando veio ao Brasil

PUNTEL Antonio Puntel (12.10.1859), nasceu na Paróquia da Palluzza, na Itália

SCORTEGAGANA Giovanni Scortegagna (30.06.1855 – 13.01.1928), Mariana Scortegagna 
(29.06.1857 – 19.04.1913). Eram pais do bispo Dom Luiz Scortegagna

CERENTINI
Luiz Cerentini (09.09.1884 – 07.05.1873), era filho de Dario Cerentini 

e Angela Dacol (1835 - 1917). Maria Santa Bordignon Cerentini (1888-
1961) casou-se em 15.09.1906 com Luiz Cerentini

BORDIGNON

Domenico Bordignon (1845) era casado com Maria Madalena Sabino 
Puntel. Imigrou com os filhos Giovanni, Giacomo, Antonieta e Pietro, 
nascido em 1876, que casou com Elizia Luchese. Giacomo. Depois 

casou novamente, no Brasil, com Idalina Loch e teve o filho Francisco
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FARDIN

Izidoro Fradin (02.07.1868), filho de Giovanni Fardin e Catherina Dalcin. 
Imigrou para o Brasil por volta de 1880, da cidade de Sarni. Casou-se no 
Brasil com Thereza Tonellotto (05.04.1876). Giovanni trouxe também os 

filhos Josephina, Moderato, Bortolo e Marieta

TONELOTTO

Giacomo Tonelotto partiu de Bossano, Província de Varese para o Brasil, 
juntamente com a sua esposa Roza Silvestri. Junto trouxeram o filho 

João (1879), Jacob Filho, Catharina, Maria, Henrique, Vicente, Marcos, 
Gilda e Thereza. Giacomo Tonelotto está sepultado no cemitério da São 

Claudio do Cortado

CAMILLO
Romano Camillo, veio de Treviso para o Brasil casado com Catharina 
Baldusso, trazendo o filho Ernesto Camillo, que casou com Catharina 

Pradella, pais de Miguel Camillo

PAVANATTO
Constante Pavanatto era casado com Roza Piazotto, e veio de Verona 
para o Brasil quando o seu filho Ricardo tinha 7 anos de idade. Ricardo 

casou-se com Cristina Furlan

PIAZZA Luigi Piazza chegou ao Brasil com 7 anos de idade em 1933, juntamente 
com o pai Pedro Lovato

Fonte: Adaptado de Franceschi (2009).

2.3 RESGATE DA CULTURA ITALIANA E O JANTAR ITRALIANO

Os italianos que vieram ao Brasil trouxeram na bagagem muitas características 

culturais que foram incorporadas à cultura brasileira, estando presentes até os dias 

de hoje. Dentre as inúmeras contribuições italianas à cultura brasileira podemos citar 

novas técnicas agrícolas, o uso do “tchau” (ciao) em todo o Brasil, pratos que foram 

incorporados, como pizza, espaguete (spaghetti) e o hábito de comer panetone 

(panettone) no Natal, o enraizamento do catolicismo, incorporando elementos italianos 

na religião brasileira, etc (PORTAL DA ITÁLIA, 2015).

A esperança e a força vinham através da fé cristã, sendo que chegavam a 

uma colônia, antes mesmo de construir uma escola, era prioridade dos imigrantes a 

construção de uma capela. O senhor Teodolino Silvestre Vargas e sua esposa fundaram 

a irmandade de São João da Picada Nova. Logo após foi fundada a irmandade de 

São Claudio, que deu início a construção da mesma em terreno doado por José 

Leal da Silva e sua esposa, Giacomo Tonellotto e Henrique Ceschini (FRANCESCHI, 
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1999, p. 112).

A gastronomia italiana adquiriu uma popularidade impressionante, não somente 

no país de origem, mas em todo o mundo. O segredo está nas técnicas sofisticadas, 

originalidade e uma maneira simples de produção que resultaram em pratos especiais 

que sobreviveram ao tempo e evoluíram. Sem contar, com o clima familiar, a comida 

italiana está muito relacionada com o cotidiano da população que reside no país, pois 

os italianos gostam de sentar-se a mesa e apreciar o momento (COMIDAS TÍPICAS, 

2010).

Anualmente ocorre o grande evento idealizado por Angélica Maria Cerentini 

de Franceschi, representante do Grupo de Damas Enlace, que abraçou a causa e 

organiza o Jantar Italiano. Este evento é muito importante para o resgate da cultura 

italiana na região e este ano chegou a sua 18ª edição, que ocorreu dia 5 de maio de 

2018, lotando as dependências do Pavilhão São Cláudio, na localidade de Cortado. 

Durante o evento deste ano, o público saboreou petiscos como salames, queijos, 

grostole e polentas, enquanto que o cantor Roberto Brendler destilava clássicas 

canções da cultura italiana dando uma trilha sonora à entrada. Após a apresentação 

de Brendler e do sorteio de diversos brindes ao público, foi servida uma saborosa sopa 

de capeletti, dando uma prévia do jantar, que seria servido na sequência (FAMÍLIA 

PAGANINI, 2018).

Recheado do mais alto calibre da culinária italiana o jantar, que é um marco do 

evento, contou com macarrão ao molho pesto, strudelli, lasanhas, torteis, polentas, 

carne de porco, galeto ao cheiro verde, fortaia, entre outras delícias. Como ocorre 

anualmente, o evento homenageia uma família de descendentes de italianos que 

criou raízes na região (FAMÍLIA PAGANINI, 2018).

Ainda de acordo com a FAMÍLIA PAGANINI (2018), no evento deste ano 

foi à família Sanmartin que, representada com mais de 30 integrantes, recebeu a 

homenagem. Após o jantar e mais uma série de brindes sorteados, a banda Família 

Paganini deu início do show cultural. Em um dos números mais emocionantes da noite, 

Giovani, Cristiano e Aline, filhos do também integrante da banda, Ulisses Paganini, 

desceram do palco e interpretaram duas vozes e piano a clássica “Mia Gioconda”.

A versão da Família Paganini para a canção de Vicente Celestino que foi 



214 215

eternizada na voz de Agnaldo Rayol arrepiou o público que acompanhou a interpretação 

de pé e aclamou ao seu final. O show/baile da Família Paganini animou a pista da 

São Cláudio e se estendeu ao longo da madrugada (FAMÍLIA PAGANINI, 2018).

3. METODOLOGIA

Buscando aperfeiçoar conhecimentos a respeito da valorização da cultura 

italiana a partir da realização do Jantar Italiano na localidade de Cortado, município de 

Novo Cabrais, realizou-se uma pesquisa caracterizada pela abordagem qualitativa, 

enquanto técnicas utilizam-se as entrevistas com conversa informal.

O município de Novo Cabrais está localizado no centro do estado do Rio Grande 

do Sul, possui 4.169 habitantes e área de unidade territorial de 192,289 km² (IBGE 

2018).

O acesso à localidade do Cortado é no quilômetro 166 da rodovia 287, próximo 

à Polícia Rodoviária deste município. Esta localidade faz divisa com o município de 

Paraíso do Sul, Cerro Branco e a localidade de Potreirinho – Novo Cabrais.

Para a elaboração da pesquisa, foi contatado a idealizadora do Jantar Italiano, 

Angélica Maria Cerentini para coleta de informações a respeito do evento, bem 

com o acessor de imprensa do município para ter acesso ao acervo de fotografia e 

informações contadas nos folders do evento.

Para que a pesquisa fosse realizada, foram entrevistados três descendentes de 

família imigrada da Itália citada no projeto, que ainda residem na localidade.

Além da entrevista foram coletados documento, folders, leis municipais, bem 

como fotos das famílias descendentes de italianos e do evento realizado.

As entrevistas foram feitas de forma oral, gravadas de acordo com a necessidade, 

e registradas no diário de campo para posterior realização da análise de dados. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa se desenvolveu através de entrevistas com descendentes de 

imigrantes italianos, que contaram a história de vida de suas famílias, bem como da 

importância que o Jantar Italiano, realizado na comunidade do Cortado, teve para a 

valorização cultural.
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Em entrevista com dona Livette Amália Lovato Piazza, uma das descendentes 

que reside na comunidade a mais tempo, nos informou que seu marido Luigi Piazza, 

nascido em 06.12.1926 na Itália, imigrou para o Brasil em 01.03.1947, quando tinha 

20 anos de idade.

Segundo Dona Livette, seu marido decidiu imigrar para o Brasil porque foi 

prisioneiro dos nazistas, juntamente com o seu irmão, foram levados para a Áustria, 

que durante a guerra foi invadida pelos alemães. Lá sofreram, trabalharam como 

prisioneiros em Salzburg nas montanhas próximo às geleiras, montando máquinas 

para construir represas das centrais elétricas. Neste local, como prisioneiro, Luigi 

passou muitas noites sem dormir e com fome.

Como no Brasil havia terras cultiváveis, Luigi Piazza, resolve então, direcionar-

se a esse país, para que pudesse viver e cultivar em liberdade, juntamente com seus 

familiares que já no Brasil estavam, segundo Piazza (2018, p,77) “como sempre nos 

correspondíamos com os parentes do Brasil, resolvemos vender tudo na Itália e vir 

morar aqui, onde não há guerras e não se passa fome”.

Para registrar a história de vida e vinda da família Piazza para o Brasil, dona 

Livette reescreveu uma biografia que seu esposo havia deixado em Italiano, que no 

corrente ano, passou a ser um capítulo do livro Construtores de Histórias – Famílias 

Italiana do Brasil 5.

Sobre o evento Janta Italiano, realizado na comunidade do Cortado, Dona 

Livette Piazza relata que foi a sua família quem idealizou o jantar no ano de 2000, 

onde desde o início o objetivo era valorizar a cultura italiana no local. Segundo a 

mesma, ela organizava cânticos italianos com as crianças da comunidade para que 

se apresentassem no jantar e que desta forma não perdessem a própria cultura. No 

ano de 2016 a família de dona Livette Piaza foi homenageada no 16º jantar italiano, 

conforme convite na Figura 1.

Apartir do segundo ano do evento, Angélica Maria Cerentini de Francenschi, 

juntamente com o Grupos de Damas Enlace (Figura 2), da localidade do Cortado, 

continuou com a organização, que por sua vez, ainda acontece anualmente.

Angélica M C de Franceschi, que também é descendente de italianos, é 

cabeleieira e vereadora no município de Novo Cabrais. Em entrevista, Angélica relata 

que seus bisavós Dario Cerentini e Angela de Cól chegaram ao Brasil em 07 de 
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outubro de 1880 (Figura 3). Em 24 de outubro de 1880 nasceu Pedro Cerentini, o 

8º filho do casal, avô de Angélica; juntos, Dário e Pedro, foram fundadores da Igreja 

São João Batista de Cortado, doaram os santos para a igreja, construiu a Capelinha 

Nossa Senhora Aparecida, localizada na parada da cruz, no Cortado. 

Figura 1 Convite para 16º jantar italiano.

Fonte: Imprensa Novo Cabrais.

Figura 2 Grupos de Damas Enlace.

Fonte: Imprensa Novo Cabrais.
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Pedro Cerentini sempre foi um homem trabalhador, justo e sério; faleceu em 01 

de outubro de 1955 e por ser considerado exemplo de cidadania, foi homenageado 

apartir do projeto de lei nº 047/2006, com uma via pública no município de Novo 

Cabrais em seu nome, denominada “Avenida Pedro Cerentini”.

Figura 3 Família de Ângélica Maria de Franceschi Cerentini.

Fonte: Arquivo pessoal de Ângélica Maria de Franceschi Cerentini.

Em entrevista com Nadir Tonellotto Streck, ela conta que casou-se com Adélio 

Vilmar Streck e é bisneta do patriarca da família, Giacomo (Jacob) Tonellotto, nascido 

em 1837, que imigrou para o Brasil, juntamente com  a sua esposa Roza Silvestri 

(1846) em 18/12/1880. Juntos, Giacomo e Roza tiveram 10 filhos. Dentre os filhos 

havia Henrique Tonellotto, nascido em 1882, em Cachoeira do Sul; casou em 1903 

em Agudo, com Elizabeta Michelz. 

Henrique e Elizabeta tiveram 7 filhos, sendo um deste, Armindo Tonellotto, que 

casou-se com Ursulina Camilo, pais da entrevistada Nadir Tonellotto, que até hoje 

reside em Cortado Novo Cabrais.

Segundo Franceschi pag.112, os italiano cuidavam antes de mais nada de 

construírem igrejas, onde pudessem prestar a Deus o culto de sua fé. Levando 

em consideração a fé, Goiacomo Tonellotto, juntamente com José Leal da Silva e 

Henrique Ceschini doaram terras para a construção da igreja de Irmandade de São 

Cláudio. 
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O patriarca Giacomo Tonellotto, sua esposa Roza, bem como o filho Armindo 

e a nora Ursulina faleceram e estão sepultados no cemitério São Claudio, localidade 

do Cortado. A família Tonellotto foi homenageada no Jantar Italiano no ano de 2017, 

sendo que neste momento foi explanado a história de vida do patriarca Giacomo 

Tonellotto e de sua família.

Para Nadir, bisneta do imigrado Giacomo Tonellotto, o Jantar Italiano é de 

grande importância para a valorização da cultura Italiana no município, pois apartir 

dele é conservada e relembrada a história dos imigrantes e descendentes, bem como 

a gastronomia típica da Itália e as canções italianas. Segundo Nadir, a homenagem à 

família durante o jantar italiano fez com que toda a família se reunisse e comemorasse 

junto a existência.

5. CONCLUSÃO
 

Conclui-se que o jantar italiano é considerado de grande importância para 

a na localidade do Cortado, interior do município de Novo Cabrais, pois promove a 

valorização da cultura italiana.
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INTRODUÇÃO 
 

A Reforma Agrária no país é marcada por um cenário de luta, conflitos e 

enfrentamentos diretos entre os detentores de terras e os desprovidos dela, tendo 

em vista que sua discussão vai além da reestruturação fundiária, melhor distribuição 

de terra e renda, ela adentra outras questões referentes à mudança do modelo 

tecnológico aplicado na agricultura, caracterizado como produtivista, excludente e 

destruidor, responsável pela atual crise social e ambiental na agricultura (GOMES e 

SILVEIRA, 2002). 

Neste contexto, uma forma de reinvindicação/luta pela terra estabelecida pelos 

trabalhadores rurais se refere a organização de áreas de ocupação por meio de 

acampamentos junto a terras que posteriormente são destinadas ao processo de 

desapropriação e transformados em assentamento. No assentamento cada família 

recebe um lote de terra para produzir, gerar renda e melhorar as suas condições de 

vida, contando para isso com o apoio de diferentes políticas voltadas ao crédito rural, a 

assistência técnica, a infraestrutura e a outros benefícios de apoio ao desenvolvimento 

das famílias assentadas (INCRA, 2015).  

Dados expressos no site do INCRA (2015) demonstram que no país 969.640 

famílias já foram assentadas e 9.290 assentamentos foram criados. A estruturação 

dos assentamentos varia de acordo com a realidade de cada região do país. Em 

relação ao Rio Grande do Sul foram assentadas 12.522 famílias, num total de 343 

assentamentos. 

De acordo com Alves e Silveira (2008), em um projeto de assentamento ideal 

se busca o ajuste entre a viabilidade econômica e a sustentabilidade ambiental, 

integrando produtividade com desenvolvimento territorial, qualidade e eficiência. 

Dessa maneira, cria condições para a mudança do modelo agrícola, inserindo neste 

contexto uma maior preocupação com a distribuição de renda, a ocupação e o 

emprego rural, viabilizando ao homem do campo o acesso a direitos fundamentais 

na perspectiva de obter um desenvolvimento sem desigualdades sociais. 

Desta forma, entre os vários aspectos que envolvem o acesso aos direitos e 

a melhoria das condições de vida no assentamento, estão àqueles relacionados à 

saúde dos assentados. Faz parte do contexto rural o desenvolvimento de práticas 
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alternativas de cuidados em saúde, tais como, o uso de plantas medicinais, de 

alternativas alimentares para a prevenção e/ou cura de certas doenças como a 

desnutrição, entre outras, numa relação de independência dos serviços de saúde. 

A maneira pelas quais essas práticas foram sendo constituídas no âmbito do 

assentamento, dizem muito sobre o modo de viver das populações assentadas e tem 

relação direta com a cultura de cada comunidade. 

Porém, em relação aos cuidados desenvolvidos pelos profissionais dos 

serviços de saúde, estes, historicamente, vem sendo desenvolvidos fundamentados 

em concepções cartesiano - positivistas, fazendo com que prevaleça o enfoque 

tecnicista-biologicista, desconsiderando as práticas alternativas e os modos de viver 

das diferentes populações.  

Neste sentido, Brasil (2006) e Silva (2009) referem que essa realidade na área da 

saúde é fortemente marcada por normatizações, regulamentações e racionalidades 

que buscam promover o controle dos indivíduos e coletividade, em detrimento da 

promoção da autonomia destes. Na prática, os indivíduos são tratados, de maneira 

individual e fragmentados, sustentando uma forte relação de dependência com os 

serviços prestados pelos profissionais da área da saúde.  

Apesar de termos avançado com a criação do Sistema Único de Saúde, na 

Constituição Federal Brasileira, em 1988, e posteriormente com a implementação de 

um conjunto de políticas que favorecem a valorização dos sujeitos e comunidades, 

desenvolvendo possibilidades de exercer o controle sobre sua saúde como componente 

do viver, por meio das práticas de promoção da saúde na estruturação dos cuidados, 

ainda é muito forte a influência do modelo de atenção à saúde biomédico, que é 

centrado no atendimento médico-hospitalar, na medicalização da vida e na cura de 

doenças biológicas. 

No que se refere às práticas de promoção da saúde, cabe resgatar os 

compromissos que foram assumidos e expressos na Carta de Ottawa, originada 

na I Conferência Internacional de Promoção de Saúde, realizada no Canadá, em 

1986, que incorporou a importância dos aspectos culturais, sociais, econômicos e 

políticos nos determinantes do processo saúde-doença das populações, definindo a 

promoção da saúde como sendo um processo de capacitação da comunidade para 

que possam tomar decisões, fazer escolhas sobre a melhoria da sua qualidade de 
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vida, sendo considerados como pré-requisitos para se ter saúde: a paz, habitação, 

educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça 

social e equidade (BRASIL, 2006).   

Segundo Cerqueira (1997), a promoção da saúde envolve duas dimensões: a 

primeira conceitual que envolve princípios, premissas e conceitos que sustentam o 

discurso da promoção de saúde e a segunda metodológica, que se referem às práticas, 

planos de ação, estratégias, formas de intervenção e instrumental metodológico. 

Entre os campos de ação da promoção da saúde mencionados na Carta de Ottawa 

estão: a elaboração e o estabelecimento de políticas públicas saudáveis, a criação 

de ambientes favoráveis à saúde, reforço da ação comunitária, desenvolvimento de 

habilidades pessoais e reorientação do sistema de saúde. 

As ações de promoção da saúde, de acordo com Pereira e Oliveira (2014), 

permitem aprofundarmos o entendimento da complexidade de se preservar os 

potenciais de saúde dos indivíduos e grupos sociais, contribuindo assim para 

superação do modelo biomédico de atenção à saúde. Para tanto, torna-se fundamental 

o conhecimento dos conceitos, das práticas, dos dilemas, das limitações e dos 

potenciais que envolvem a vida das diferentes populações, na perspectiva da melhoria 

das suas condições e qualidade de vida. 

Estudos desenvolvidos por Batista e Albuquerque (2014) nos alertam para o fato 

de que são poucos os estudos que vem sendo desenvolvidos no país sobre a saúde 

da população nas áreas rurais relacionados principalmente ao conceito ampliado de 

saúde e dos processos de adoecimento, bem como sobre as formas de efetivação 

dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, por meio de atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde.  

Por conta disso, os autores reforçam a importância da articulação da saúde 

com as agrárias, tendo em vista que a vida nos assentamentos tem relação direta 

com a terra e a área da saúde precisa compreender mais sobre essa dinâmica, para 

assim, produzir contribuições que de fato sejam efetivas na melhoria das condições 

de vida e de saúde dos assentados. 

Frente ao exposto, entende-se a pertinência de desenvolver a presente pesquisa 

bibliográfica com o objetivo principal de apresentar uma breve reflexão teórica sobre 

a Reforma Agrária e a formação dos assentamentos rurais no Brasil e a relação com 
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o campo da Promoção da Saúde. 

A contribuição deste estudo reside na possibilidade de reforçar a importância 

da articulação entre esses temas no desenvolvimento de práticas articuladas e 

intersetoriais, visando à melhoria das condições e da qualidade de vida das populações 

que vivem em assentamentos rurais. Além disso, apresentar subsídios teóricos a fim 

de fomentar debates futuros sobre essa temática nos diferentes âmbitos: acadêmico, 

institucionais e da comunidade.  Apenas o acréscimo de um programa de reforma 

agrária entre os acima mencionados, no entanto, não basta. Com a existência do 

novo rural brasileiro, esses programas devem vir acompanhados de propostas de 

urbanização para o mundo rural interiorano, no sentido de dotar as pequenas cidades 

do interior, onde se vem instalando os migrantes das zonas rurais, de infra-estrutura 

adequada: luz elétrica, água potável, saneamento básico, habitação, ensino, saúde, 

creches, redes de comunicação etc, com o objetivo de oferecer condições necessárias 

para a realização das novas atividades, gerar ocupação e renda e oferecer melhor 

qualidade de vida à população.
 
METODOLOGIA 

Tipo de pesquisa 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa. A pesquisa 

bibliográfica de acordo com Severino (2007) pode ser compreendida como aquela 

que é realizada a partir do registro disponível em livros, teses, artigos, entre outras; 

utilizando dados ou categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores.  

Para tanto, segundo Gil (2002), as etapas que a constituem a pesquisa 

bibliográfica são: escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar, formulação 

do problema de pesquisa, elaboração do plano provisório de assunto, busca das 

fontes, leitura do material, fichamento, organização lógica do assunto e redação 

do texto. Todas estas etapas foram seguidas para o desenvolvimento do presente 

estudo. 

E a abordagem qualitativa nos permite, segundo Minayo (2004), que a realidade 

social vá se construindo, segundo os princípios desta investigação, num certo número 

de formas qualitativamente diferentes de vivenciar a realidade ou de representá-la. O 
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campo da pesquisa qualitativa se constitui de diversas possibilidades metodológicas, 

as quais permitem um processo dinâmico de aderência a novas formas de coleta e 

análise de dados. 
 
Coleta e análise dos dados 
 

Os dados foram coletados nos meses de junho e julho de 2016, em diferentes 

fontes bibliográficas, tais como, livros, revistas e sites relacionados às áreas de 

estudo, e que são reconhecidos por suas colaborações para a construção de um 

pensamento crítico nestas áreas. Algumas das fontes bibliográficas utilizadas foram 

disponibilizadas no decorrer da  disciplina de Economia Política da Agricultura do 

Programa de Pós-graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa 

Maria. 

Cabe salientar, que não nos preocupamos em determinar um período de tempo 

fechado para a coleta de dados, mas sim levamos em consideração a seleção de 

produções que continham significativas contribuições para cada tema abordado.  

Os dados foram analisados utilizando o Método da Análise de Conteúdo, que 

segundo Severino (2007) é uma metodologia de tratamento e análise de informações 

constantes em documento, apresentados em diferentes linguagens: escritos, 

orais, imagens e gestos. Essas diferentes linguagens são vistas como indicadores 

significativos, indispensáveis para a compreensão do problema de pesquisa. Esse 

Método descreve, analisa e interpreta mensagens/enunciados de todas as formas de 

discurso procurando ver o que está por detrás das palavras.  

A autora Bardin (2004) refere que a Análise de Conteúdo compreende o 

desenvolvimento das seguintes etapas: Pré-análise, Exploração do material e 

Tratamento dos resultados obtidos e interpretação. A Pré-análise consistiu na 

organização do material coletado das diferentes fontes bibliográficas, bem como 

no desenvolvimento de uma leitura geral dos dados coletados, a qual permitiu 

determinarmos os conteúdos mais gerais que orientaram as etapas posteriores de 

análise.    

 A etapa seguinte, referente à Exploração do material, compreendeu 

essencialmente na escolha das unidades teóricas relacionadas ao objetivo principal do 

estudo. Assim, na perspectiva de apresentar as contribuições dos diferentes autores 
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pesquisados foram construídas duas unidades de análise, quais sejam: Aspectos 

relacionados à Reforma Agrária e a formação dos assentamentos rurais no Brasil e 

Aspectos relacionados à Promoção da Saúde. 

E por fim, a etapa do Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, 

que consistiu na elaboração de uma síntese interpretativa dos dados coletados 

apresentados na forma de reflexão teórica.   
 
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 
  
Aspectos relacionados à Reforma Agrária e a formação dos assentamentos 
rurais no Brasil 
 

A história da Reforma Agrária no Brasil tem relação direta com a conjuntura 

econômica, política e social de cada período. Toda sociedade que pretenda justiça 

social precisa adotar estratégias que visem o maior equilíbrio possível de distribuição 

de renda. Sendo a terra um meio de produção, fica evidente então que, ao distribuí-las 

de maneira correta, estaria se distribuindo meios de produção e consequentemente 

renda de forma mais igualitária. No Brasil, a estrutura fundiária atual e a luta pela 

mudança deste modelo já se definiu logo nas primeiras décadas de ocupação lusitana 

(DINIZ, 2010; DELGADO, 2012). 

No período colonial, o Regime das Sesmarias caracterizou-se pela separação 

jurídica do domínio e da posse das terras, sendo que todo o domínio era de propriedade 

da Coroa. As posses foram concedidas aos donatários, no caso das capitanias 

hereditárias ou aos sesmeiros, por meio do estatuto das sesmarias, quais sejam: 

Lei de 1.375 e Ordenações Afonsinas, de 1446, Manuelinas, de 1521, e Filipinas, de 

1603.  As sesmarias eram constituídas por grandes extensões de terra, que poderiam 

ser subconcedidas, e por uma numerosa e desconhecida população indígena, que 

o sesmeiro poderia escravizar ou submetê-la a algum tipo de controle (DELGADO, 

2012). 

Mais adiante, conforme Graziano da Silva (1980), no início do século XIX, 

ocorre à extinção do regime de sesmarias. Em virtude da ausência de outra legislação 

regulando a posse das terras devolutas, acaba provocando um aumento de pequenos 

produtores. Neste mesmo período entre em declínio o regime escravocrata, em 
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virtude da forte pressão da Inglaterra, que não estava mais interessada na venda de 

escravos e sim em ter um mercado comprador para seus produtos manufaturados.  

O Brasil proíbe o tráfico negreiro em 1850, no mesmo ano em que cria uma 

nova legislação sobre o acesso à propriedade de terras, conhecida como Lei de 

Terras, na qual fica determinado que todas as terras devolutas só poderiam ser 

apropriadas mediante compra e venda, e que o governo destinaria esses rendimentos 

para financiar a vinda de colonos da Europa (GRAZIANO DA SILVA, 1980).   

O período da proibição do tráfico negreiro e da lei de Terras até a abolição 

(1850/1888) marca a decadência do sistema latifundiário-escravista. Após esse 

período começa a se consolidar no país um segmento formado por pequenas 

fábricas, configurando assim o princípio da industrialização e urbanização no país. 

Já na década de 1950 e 1960, pode-se evidenciar uma aceleração neste processo 

de industrialização, e consequentemente, de urbanização, trazendo fortes impactos 

sobre o meio rural (GRAZIANO DA SILVA, 1980). 

O processo de modernização que ora se iniciava, também conhecido como Revolução 

Verde, foi caracterizada por profundas mudanças no processo tradicional de produção 

agrícola, bem como pelos impactos decorrentes deste sobre o meio ambiente e a 

saúde das populações. Consistia em um pacote tecnológico a ser adotado pelos 

agricultores, consolidando assim o consumo, a dependência química e de maquinários 

em seus cultivos (DELGADO, 2014).  

 Esse processo de modernização fez com que emergissem uma série de debates no 

país, principalmente sobre a questão fundiária. Mas que foram duramente combatidos 

no período do Golpe Militar de 1964. No decorrer desse período histórico, várias 

estratégias governamentais e documentos foram editados e publicados no sentido de 

orientar a realização da Reforma Agrária no país, porém alguns não saíram do papel 

frente à forte pressão dos latifundiários (INCRA, 2015).  

De acordo com Diniz (2010), é no período militar que o Estatuto da Terra é 

criado e a Reforma Agrária definida como um conjunto de medidas que visa promover 

a melhor distribuição de terra, mediante modificação no regime de sua posse e uso, 

a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento da produtividade. 

Porém, na sua estruturação não apresenta medidas objetivas para a efetivação da 
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Reforma Agrária. Alguns autores mencionam que o Estatuto teve a finalidade central 

de desmobilizar os movimentos de luta pela terra neste período.  

Preocupados com essas questões, na década de 1970, centenas de 

trabalhadores rurais estruturaram um movimento social chamado Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, com o objetivo de lutar pela terra, pela efetivação 

da Reforma Agrária e pelas transformações necessárias ao país. Esse Movimento 

foi constituído por trabalhadores rurais sem terras, que estavam desprovidos do 

seu direito de produzir alimentos, em virtude da implementação de um projeto de 

modernização do campo, excludente, capitaneado pela ditadura militar, que através 

de enfrentamento direto e outras formas de pressão junto ao Estado, lutaram para 

que os latifúndios fossem desapropriados e neles implantados os assentamentos 

rurais. 

De acordo com Gomes e Silveira (2002), o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra incorporam na sua visão de Reforma Agrária a sustentabilidade, 

trabalhando não só na perspectiva da conquista da terra, mas com a intenção de 

construir novas relações sociais na agricultura, incluindo para isso em sua proposta 

a Agroecologia, cujos princípios vêm ao encontro da busca pela modificação das 

relações de dependência, exploração e degradação, por práticas que se direcionem 

para uma agricultura sustentável. 

Neste contexto, Fabrini et al (2012), mencionam que os assentamentos 

de Reforma Agrária surgem, principalmente como resultado desse processo de 

organização e mobilização dos trabalhadores rurais sem terra que através da sua 

atuação passam a pressionar o Estado para atender suas reivindicações. A posse da 

terra coloca ao trabalhador rural assentado uma nova condição, ou seja, organizar a 

produção agrícola no assentamento como uma das condições básicas para garantir 

sua permanência na terra.  

Assim, a organização da produção no assentamento é fundamental para 

garantir os aspectos econômicos, políticos e sociais das famílias assentadas. Ao 

governo cabe a responsabilidade de desenvolver o processo da reforma agrária 

por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA que está 

implantado em todo o território nacional e funciona por meio de superintendências 
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regionais. 

Os assentamentos, segundo INCRA (2015), são um conjunto de unidades 

agrícolas, independentes entre si e instaladas onde originalmente existia um imóvel 

rural de um único proprietário. Os trabalhadores rurais que recebem o lote de terra se 

comprometem a morar e a explorar a terra para seu sustento, utilizando mão-de-obra 

familiar. Para isso, conta com apoio de políticas voltadas ao crédito rural, assistência 

técnica, infraestrutura e outros benefícios que contribuem para sua permanência no 

campo. 

A década de 80 não é muito diferente da anterior, e é constituída por uma série 

de conflitos que levam o governo a apresentar o primeiro Plano Nacional de Reforma 

Agrária, gerando polêmicas, controvérsias, reações das forças anti-reformistas, porém 

legitima ainda mais a luta pela terra como direito de todos. Porém, o primeiro Plano 

Nacional de Reforma Agrária não atende aos interesses básicos dos camponeses 

(DINIZ, 2010).  

Em 2003, durante a Conferência da Terra foi apresentada o segundo Plano 

Nacional de Reforma Agrária, fruto de um esforço e construção coletiva, e que traduz 

uma visão ampliada de reforma agrária. Reconhece a diversidade de segmentos 

sociais no meio rural, preveem ações de promoção da igualdade de gênero, garantia 

dos direitos das comunidades tradicionais e ações voltadas para as populações 

ribeirinhas e aquelas atingidas por barragens e grandes obras. O documento esclarece 

que o meio rural precisa se tornar um espaço gerador de paz, produção e justiça 

social e que reforma agrária é uma ação estruturante neste sentido, e, portanto, 

fundamental para o desenvolvimento sustentável do país (DINIZ, 2010). 

Ao longo do tempo a luta vem ganhando novos significados e valores, não 

sendo mais apenas uma demanda por terra, mas uma luta por educação, moradia, 

transporte, saúde, política agrícola, entre outras. A reforma agrária é considerada 

também como uma possibilidade de se promover a dignidade a pessoas, que ao 

longo dos anos foram excluídas, e que querem fazer da terra não apenas seu lugar 

de produzir, mas também o lugar para viver. A busca pela terra faz parte da luta 

política pela transformação da sociedade e é por conta disso que a luta pela terra 

para muitas pessoas ainda continua.  
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Aspectos relacionados à Promoção da Saúde 
 

Na visão de Pereira e Oliveira (2014), o século XX pode ser compreendido 

como um período de intensas discussões no campo da saúde e pelo desenvolvimento 

de experiências que buscaram enfrentar as desigualdades e injustiças sociais que 

atingem grande parcela da população no mundo. Essas desigualdades aliadas aos 

custos de atenção à saúde fomentaram a Organização Mundial da Saúde – OMS a 

propor debates em torno de alternativas viáveis de atendimento à saúde. 

Neste contexto, a promoção da saúde se configura como um dos temas mais 

abordados nos diferentes espaços de produção do conhecimento e das práticas de 

saúde, como uma proposta aos desafios evidenciados.  O termo promoção da saúde 

foi utilizado pela primeira vez em 1946, pelo médico e historiador Henry Sigerist, 

que em um dos seus artigos destacou quatro tarefas essenciais para o exercício da 

medicina, quais sejam, a promoção da saúde, a prevenção de doenças, a recuperação 

do doente e a sua reabilitação (BRASIL, 2002).  

Segundo Rabello (2010), a promoção da saúde proposta por Sigerist significava 

garantir educação, cultura física, lazer, boas condições de vida e de trabalho, a 

partir de esforços coordenados entre políticos, setores sindicais e empresariais, 

educadores, médicos e a população em geral, indicando assim, a necessidade da 

intersetorialidade nas questões de saúde. 

Em 1965, Leavell e Clark, ao desenvolverem o modelo de História Natural da 

Doença e seus três níveis de prevenção, incluíram a promoção da saúde na prevenção 

primária. As atividades a serem desenvolvidas para promover a saúde incluiriam a 

boa nutrição, o atendimento as necessidades afetivas, educação sexual, orientação 

pré-nupcial e parental, boas condições de moradia, trabalho, lazer, exames periódicos 

e educação para a saúde (BUSS, 2003). 

Porém, o movimento de promoção da saúde surgiu formalmente no Canadá, 

em 1974, por meio da divulgação de um documento conhecido como Informe 

Lalonde, elaborado pelo epidemiologista Marc Lalonde, Ministro da Saúde do Canadá 

na ocasião. Nesse documento, pela primeira vez foi utilizado o termo promoção da 

saúde, além de apresentar o conceito de campo da saúde relacionado a interface 

entre quatro componentes: a biologia humana, o ambiente, os estilos de vida e a 
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organização da assistência a saúde (BRASIL, 2002/2006). 

Pereira e Oliveira (2014) referem que estudos realizados no Canadá nesse 

período demonstraram que 53% a mortalidade canadense estava relacionada ao 

estilo de vida, 20% ao ambiente, 17% a biologia humana e 10% à organização da 

assistência. Desta maneira, a corrente intitulada da Promoção da Saúde Moderna 

buscou romper com a percepção de que a saúde é resultante de cuidados médicos 

e conscientizar a população do desequilíbrio de gastos setoriais. 

Várias estratégias foram propostas na perspectiva de mudar o cenário da 

saúde no Canadá. Dentre elas, surgiu a teoria sobre a importância do estilo de 

vida nas questões de saúde, sendo propostas 23 ações que visavam à mudança 

do estilo de vida e de comportamento. Por seu caráter reducionista, unilateral, 

culpando o indivíduo por seus problemas de saúde, sem um enfoque coletivo, como 

o da determinação social do processo saúde-doença essas ações foram fortemente 

criticadas. 

A contribuição mais significativa do Informe Lalonde foi para a realização da I 

Conferência Internacional de Atenção Primária, promovida pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), na cidade de Alma-Ata, na Rússia, em 1978. Nesta Conferência 

foram discutidos temas relacionados à necessidade de se reestruturar os serviços 

de saúde a toda população, pautados na prevenção de doenças e promoção e 

recuperação da saúde.  

Neste evento, os países participantes assinam um documento se 

comprometendo a oferecer “Saúde para todos no ano 2000”, mediante adoção 

de oito medidas, educação em saúde, promoção de boa nutrição, abastecimento 

adequado de água potável e saneamento básico, prevenção de doenças endêmicas, 

tratamento adequado de doenças e lesões comuns, fornecimento de medicamentos 

essenciais, assistência materno-infantil, imunização contra enfermidades infecciosas 

e planejamento familiar. 

Esta Conferência marcou o início da afirmação de que a saúde deve ser 

compreendida como um direito universal a ser assumida como responsabilidade dos 

governos e colocou na agenda da OMS os temas equidade e a justiça social. Além 

disso, a Declaração de Alma-Ata incorpora a intersetorialidade como uma exigência 

para o cumprimento das metas em saúde. Assim, podemos afirmar que a Conferência 
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de Alma-Ata deu origem a um momento chamado Nova Promoção da Saúde, em que 

a Atenção Primária à Saúde foi definida considerando dois aspectos, a de ser uma 

estratégia e como nível de atenção (BUSS, 2003; BRASIL, 2002/2006). 

No decorrer dos anos ocorreram alguns eventos internacionais que trataram 

de temas relacionados à promoção da saúde e a Atenção Primária à Saúde sendo 

estes considerados o estímulo, para a realização da I Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, em 1986, na cidade de Ottawa. Nesta Conferência, segundo 

Buss e Pellegrini Filho (2007), a promoção da saúde é definida como um processo 

de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e 

saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. 

De acordo com Pereira e Oliveira (2014), a Carta de Ottawa contribuiu 

para o desenho de políticas públicas comprometidas com os direitos universais, 

o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades sociais em saúde, 

sendo referência para as demais Conferências Internacionais de Promoção à Saúde 

promovidas pela OMS: Adelaide (1988), Sunswall (1991), Bogotá (1992), Jacarta 

(1997), México (2000), Bangkok (2005), Nairóbi (2009) e Finlândia (2013). 

No Brasil, os fundamentos da promoção da saúde permearam o Movimento 

da Reforma Sanitária, que foi se ampliando no decorrer da década de 80. É neste 

período que ocorre o evento político-sanitário mais importante da década, a VIII 

Conferência Nacional de Saúde – CNS, que além de discutir direito a saúde, avança 

na compreensão deste conceito, passando a concebê-la enquanto resultante das 

condições objetivas de vida, ou seja, é preciso ter um conjunto de fatores como 

alimentação, moradia, emprego, lazer, entre outros. Reconhece, ainda, a participação 

popular como elemento fundamental que permitirá a construção coletiva de um novo 

modelo de atenção à saúde. 

A VIII CNS traça as bases para a elaboração de um novo modelo de atenção 

à saúde, o Sistema Único de Saúde – SUS, criado na Constituição Federal de 1988 

e regulamentado pelas Leis Orgânicas de Saúde nº 8080/90 e sua complementar 

nº8142/90, tendo como eixo orientador a descentralização  da saúde,  integralidade da 

assistência e participação da comunidade. Ainda na década de 90, Pereira e Oliveira 

(2014) referem que, os princípios e diretrizes da promoção da saúde influenciaram e 
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estruturação do modelo de Vigilância à Saúde, a proposta de Cidades Saudáveis e a 

reorganização da rede básica de saúde no Brasil. 

Mais adiante, em 2006, a Promoção da Saúde no SUS foi ratificada com a 

criação da Política Nacional de Promoção à Saúde, cuja institucionalização deu-se por 

meio da publicação da Portaria nº687 GM/MS, de 30 de março de 2006, tendo como 

objetivo geral a melhoria da qualidade de vida das populações, desenvolvimento de 

ações intersetoriais, redução da vulnerabilidade e dos riscos à saúde relacionados 

aos seus determinantes e condicionantes, tais como: modos de vida, condições de 

trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços 

essenciais. 

Desta forma, imbuídos do ideário que percorre o campo da Promoção da Saúde 

e considerando à diversidade populacional brasileira, bem como as especificidades 

e necessidades em saúde vivenciadas/apresentadas pelos trabalhadoras/es rurais, 

dos povos da floresta e comunidades tradicionais, em 2011, foi publicada a Portaria 

n 2.866, em dezembro, que institui a Política 

Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das 

Águas (PNSIPCF) com o objetivo de garantir o direito e o acesso à saúde por meio 

do Sistema Único de Saúde (SUS) considerando os princípios fundamentais de 

equidade, universalidade e integralidade (BRASIL, 2013).  

As populações do campo, da floresta e das águas possuem suas especificidades, 

seus modos de vida, produção e reprodução social relacionado predominantemente 

com a terra e com a água. São grupos que vivem ou usam reservas extrativistas em 

áreas florestais ou aquáticas, camponesas/es, agricultoras/es familiares, trabalhadoras/

es rurais assentadas/os ou acampadas/os, trabalhadoras/es assalariadas/os e 

temporárias/os e que requerem cuidados que leve em consideração a realidade em 

que estão inseridos (BRASIL, 2013). 

Assim, na direção, de ampliar esforços no sentido da efetivação de uma 

Política Nacional de Promoção à Saúde no Brasil que contemple as especificidades 

da população urbana e rural, foi institucionalizada a Política Nacional de Educação 

Popular em Saúde, por meio da Portaria nº 2.761, de 19 de novembro de 2013, que 

tem contribuído, por meio das suas ações, para o fortalecimento do poder técnico e 



234 235

político das comunidades, partindo das experiências locais para potencializar seu 

caráter de articulação, produção de conhecimento e intervenção na luta pela saúde. 

Esta prática é um processo que alia o saber científico e o popular, tornando-

se instrumento capaz de propiciar o entendimento de que a promoção da saúde, 

a prevenção e a recuperação da doença são direitos do cidadão, devendo ser 

assegurados por ações governamentais e participação consciente da comunidade. É 

ainda, mediadora de uma relação menos dependente e autoritária.  

Portanto, a Promoção da Saúde pode ser considerada como um campo em 

constante desenvolvimento e articulação. Esse processo de articulação com outras 

redes de movimentos sociais possibilita à partilha de diferentes conhecimentos, 

ampliando a compreensão das diversas crises e seus respectivos impactos para 

a saúde, reforçando a necessidade do desenvolvimento das práticas articuladas, 

intersetoriais e emancipatórias de saúde na busca pela equidade e justiça social. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Partindo da análise das reflexões teóricas apresentadas, podemos perceber 

que o processo da Reforma Agrária e a formação dos assentamentos rurais no Brasil 

aliado as discussões da Promoção da Saúde são temáticas que se inter-relacionam, 

no sentido de que a luta pela terra vem aliada as demais lutas, como é o caso da 

saúde.  

A aproximação destes debates se reveste de vários significados, dentre eles, 

o de aliar esforços para o enriquecimento da formulação de políticas públicas que 

estimulem novas práticas articuladas e intersetoriais que possam de fato contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida dos assentados. 

Por isso, ao concluir este artigo, espera-se que o cenário apresentado por 

esta pesquisa bibliográfica seja um incentivo ao desenvolvimento e a ampliação de 

outros estudos, na perspectiva de promover um amplo espaço de reflexões e debates, 

contribuindo assim para significativas transformações na realidade das populações 

rurais. 
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1. INTRODUÇÃO

Existe uma crescente demanda mundial pela busca da sustentabilidade. É sabido 

que algumas ações pontuais podem ter significativos impactos no desenvolvimento 

regional. Ao observar a microrregião do município de Frederico Westphalen, observa-

se que há um aumento significativo da população local. Isso se deve principalmente ao 

fato do investimento de indústrias voltadas para área rural, como frigoríficos e laticínios, 

bem como o incentivo a manutenção de atividades agropecuárias por iniciativas de 

instituições de ensino da região.

A manutenção de cursos superiores na área de engenharia florestal, engenharia 

sanitária e ambiental, agronomia, medicina veterinária e educação do campo, bem 

como cursos técnicos em agropecuária, fizeram com que houvesse um aumento 

de produções técnico-científicas na área rural, promovendo aumento na produção 

de produtos de origem animal e vegetal, bem como melhoria no desenvolvimento 

sustentável da região. Todavia, existe a necessidade de pontuar quais são as ações 

em execução com objetivos que atendam à sustentabilidade do homem do campo, 

visto que algumas destas práticas, após serem publicadas em periódicos, acabam 

não sendo divulgadas.

A pesquisa se realizou pelo método qualitativo de natureza exploratória e 

descritiva. Foram consultadas nas principais plataformas de pesquisa - Scielo 

(Scientific electronic library online), periódicos da CAPES, Google Acadêmico, 

páginas eletrônicas das revistas brasileiras, e ainda, pesquisa em banco de dados 

de bibliotecas locais – dados referentes aos trabalhos já publicados na área do 

desenvolvimento rural sustentável.

Os trabalhos foram divididos por área, contemplando iniciativas voltadas para o 

desenvolvimento sustentável na área vegetal (solo, grãos, frutas e legumes), na área 

animal (suinocultura, avicultura e bovinocultura de leite), bem como ações diretas 

ao meio ambiente (manutenção e preservação de áreas de proteção permanente). 

Os dados foram tabulados para análise de prevalência de ações.

A escolha dos trabalhos se deu pelas palavras-chave: sustentabilidade, vegetal, 

animal, saúde única, one health, Frederico Westphalen. A pesquisa foi refinada entre 

os anos de 2015 e 2020, demonstrando a evolução das necessidades territoriais 
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quanto à sustentabilidade do meio rural nos municípios que compões a microrregião 

de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil.

Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento bibliográfico 

demonstrando quais são as contribuições técnico-científicas já publicadas na área de 

sustentabilidade, com ênfase na educação para o homem do campo

2. DESENVOLVIMENTO

A sustentabilidade é um termo bastante utilizado há décadas para descrever a 

capacidade de diferentes sistemas se adaptarem ao meio em que ele existe, sem ter 

relação com o tempo de adaptação e mudança (DOVERS; HANDMER, 1992)

Existe uma forte correlação entre o termo sustentabilidade e o meio rural. 

Podem ser destacados a manutenção da capacidade de um ecossistema em produzir, 

a preservação do meio ambiente, a preservação da vida do indivíduo, sobretudo 

nos aspectos de saúde e social, além da possibilidade de empoderamento social de 

uma comunidade (Altieri et al. 1996). Desta forma, falar de sustentabilidade rural não 

é apenas uma das maneiras de se gerir uma propriedade de fins lucrativos de forma 

ecológica, mas, sobretudo, uma filosofia de vida que muitos acolhem, considerando 

práticas legislativas adaptadas para a realidade local (PINHEIRO, 2000)

2.1 Processo ético para a sustentabilidade

A sustentabilidade visa à justiça no domínio das relações entre natureza humana 

e em vista do futuro a longo prazo e inerentemente incerto. Isso inclui três relações 

específicas (BECKER, 2009): (I) justiça entre seres humanos de diferentes gerações, 

(II) justiça entre diferentes seres humanos da mesma geração, em particular a atual 

geração e (III) justiça entre seres humanos e natureza.

O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de atender às suas próprias necessidades. Ele contém dois conceitos-chave: o 

conceito de “necessidades”, em particular as necessidades essenciais dos pobres do 

mundo, aos quais deve ser dada prioridade; e a ideia de limitações impostas pelo 

estado da tecnologia e organização social à capacidade do ambiente de atender às 

necessidades presentes e futuras (Norton, 2005).
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A visão de sustentabilidade visa fundamentalmente a justiça, ela o faz no 

domínio particular das relações homem-natureza e em vista do futuro a longo 

prazo e inerentemente incerto. Portanto, é preciso estar ciente de que, além da 

sustentabilidade, existem outros objetivos sociais legítimos, incluindo objetivos 

de justiça em outras áreas específicas da vida humana, como trabalho ou educação  

(BAUMGÄRTNERAB; QUAASC, 2010).

Enquanto a justiça é o fundamento normativo da sustentabilidade, a economia 

visa o objetivo normativo de uma satisfação cada vez melhor das necessidades e 

desejos humanos. Além das necessidades humanas básicas, isso inclui explicitamente 

os desejos e preferências subjetivas que os indivíduos possuem. Também inclui as 

gerações presentes e futuras de seres humanos. Este é o segundo fundamento ético 

da economia da sustentabilidade (BAUMGÄRTNERAB; QUAASC, 2010).

2.2 Sustentabilidade e o meio ambiente

É fundamental que a sustentabilidade tenha forte correlação ao meio ambiente, 

tendo em vista que os recursos disponíveis por ele, embora abundante, seja finito. 

É necessário que toda exploração extrativista do meio ambiente seja de forma 

consciente, gerando a menor quantidade de danos irreversíveis (CAMINO; MÜLLER, 

1993)

Na região de Frederico Westphalen, as ações para sustentabilidade diretamente 

relacionada ao meio ambiente podem ser destacadas: às práticas de coleta seletiva 

do lixo, adubação verde, manter áreas de Reserva Legal (RL), Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e adubação orgânica (NATALLI  et al., 2020).

Além das práticas mencionadas acima, também são citadas como práticas 

essenciais para a sustentabilidade ambiental a presença de fossa séptica em 

propriedades rurais, utilização de recursos próprios e produção de subsistência 

(Natalli et al., 2020).Estas ações, se aplicadas de forma correta dentro das áreas 

rurais, garantem melhorias significativas quanto à preservação ambiental.

Em estudo realizado por Mühl et al. (2016) demonstrou que em 29 das 47 

propriedades rurais da região de Frederico Westphalen, é realizada coleta seletiva, 

o que caracteriza 62% das propriedades. Para que estas ações ocorram de forma 

mais incisiva e com maior qualidade, é recomendado que ações de educação 
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sanitária seja feita por parte da governança. O que foi demonstrado é que apenas 

26% das propriedades já receberam alguma recomendação ou exigência de órgão 

dessa espécie, outros 17% receberam alguma recomendação parcial e 57% nunca 

receberam nenhum tipo recomendação ou exigência (MÜHL et al., 2016).

2.3 Sustentabilidade na produção animal

A gestão sustentável derivada da produção animal tem sido discutida e indicada 

para que se minimizem os problemas causados pelos dejetos dos animais na zona 

rural do Brasil. Já é conhecido que a produção de suínos, aves e leite possuem um 

potencial de aproximadamente três milhões de toneladas anuais de resíduos. Os 

custos ambientais cobrados por tantos dejetos são grandes. Somente a região Sul do 

Brasil o grau de poluição ambiental iguala aos valores internacionais (EMBRAPA, 

2009).

Em um estudo realizado na região de Frederico Westphalen foi visto que, 

nas propriedades rurais visitadas, os dejetos da bovinocultura (leite e carne) e da 

suinocultura,

de modo geral, não recebem cuidados especiais. Este material, de elevado 

teor orgânico e de potencial poluidor, eutrofizador é acumulado nas baias, nas salas 

de alimentação e pocilgas e, geralmente, é escoado ou espalhado diretamente no 

solo sem os devidos tratamentos. Em alguns casos mais específicos, estes resíduos 

são direcionados para açudes de criação de peixes, o que, na maioria dos casos, 

promoveu a mortandade de animais (peixes), conforme relatado pelos proprietários 

(ROSA et al., 2019).

Neste mesmo estudo, sugere que as contaminações, das fontes de água 

de consumo humano das famílias dos produtores rurais visitadas, podem possuir 

relação com os sistemas de esgotamento sanitário doméstico, assim como da falta 

de cuidados na criação animal, principalmente devido ao manejo inadequado dos 

dejetos (bovinocultura e suinocultura). Esses dejetos do esgotamento doméstico e da 

produção animal podem contaminar a superfície e os horizontes do solo facilitando o 

deslocamento dos microrganismos contaminantes para as fontes de recursos hídricos 

como o lençol freático (ROSA et al., 2019).
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2.4 Sustentabilidade na produção vegetal

Na agricultura, para que seja considerada sustentável é necessária uma busca 

por maior eficiência dos sistemas de produção agrícola. É necessário que se utilize os 

recursos naturais de forma consciente sem que sejam degradadas áreas ambientais 

a médio e longo prazo. É necessário que se garante eficiência ecológica, utilizando a 

menor quantidade de defensivos agrícolas, menos energia e que exista a conservação 

da biodiversidade (COSTA, 1993).

De acordo com Deggerone; Sieminkoski (2018) a população de Frederico 

Westphalen se interessa por alimentos orgânicos para garantir melhoria na saúde da 

família, o que representa 34,51% da amostra de consumidores; em segundo lugar, 

a busca por esse tipo de alimentação se dá pela procura de alimentos que não 

possuam resíduos de defensivos agrícolas (32,64%); em terceiro lugar, a pesquisa 

revela que o consumo de alimentos orgânicos pode condicionar pela preocupação da 

preservação do meio-ambiente (25,36%). São poucas as pessoas que demonstraram 

não possuir nenhum benefício utilizando-se os produtos orgânicos, com apenas 

3,33% dos pesquisados (DEGGERONE; SIEMINKOSKI, 2018).

A preocupação com a saúde da família e a isenção de agroquímicos nos alimentos 

orgânicos foram os interesses mais justificados para a motivação ao consumo de 

alimentos orgânicos, o que revela um perfil de estilo de vida dos respondentes 

denominado ego-trip, em contraste com uma parcela de entrevistados que se motiva 

baseada na preservação do meio ambiente, revelando em menor escala um perfil de 

estilo de vida – ecological-trip. (DEGGERONE; SIEMINKOSKI, 2018)

2.5 Sustentabilidade social

Todos os seres humanos têm necessidades que pretendem satisfazer. As 

necessidades humanas descrevem requisitos inatos que precisam ser satisfeitos para 

que o indivíduo permaneça saudável - fisicamente, emocionalmente e mentalmente. 

Existem várias categorizações das necessidades humanas, muitas das quais se 

sobrepõem substancialmente (ALKIRE, 2002).
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A sustentabilidade social diz respeito à eliminação de mecanismos básicos de 

degradação sistemática de aspectos essenciais do sistema ecológico e social. Tais 

mecanismos básicos podem então atuar como critérios de exclusão para redesenho, 

servindo assim como condições de contorno nas quais o sistema pode continuar a 

funcionar e evoluir, fora do qual não pode (BROMAN; ROBÈRT, 2015).

Nesse sentido, a definição de sustentabilidade não se refere ao florescimento 

da vida humana ou a todas as necessidades atendidas, mas às condições 

básicas necessárias para que os sistemas ecológico e social não se degradem 

sistematicamente. Ao agrupar mecanismos primários de degradação e equipá-los 

com um não para servir como critério de exclusão, são derivadas as condições de 

contorno para o reprojeto (Broman; Robèrt, 2015).

A sustentabilidade desses sistemas e a definição da meta (sustentabilidade) 

em nível de princípio criam espaço e oportunidade para as pessoas atenderem suas 

necessidades da maneira que escolherem e para as sociedades criarem cenários 

para prosperar e florescer. Um sistema socialmente robusto pode ser mais necessário 

em momentos de condições muito adversas, como catástrofes naturais ou crises 

econômicas. As condições de contorno para um sistema sustentável permitem 

vários sistemas de valores e ideias políticas essenciais para a construção criativa da 

comunidade. Eles também permitem uma diversidade de inovações, por exemplo, 

sobre como as sociedades projetam sistemas para aumentar sua capacidade de 

responder a mudanças por meio de adaptações e transformações (WESTLEY et al., 

2012 ).

Dessa forma, as condições de contorno são realmente unificadoras, permitindo 

a criação de comunidades criativas através de polaridades que se baseiam em 

verdadeiras diferenças de valores, e não no conhecimento insuficiente sobre os 

constituintes básicos do sistema ou em mal-entendidos entre si (BROMAN; ROBÈRT, 

2015). A abordagem científica deste estudo foi projetada para aproximar- se o 

máximo possível de tal definição de sustentabilidade social, examiná-la e refiná-la na 

pesquisa- ação nas organizações.
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3. CONCLUSÕES

Existe uma íntima relação quanto à sustentabilidade rural, sobretudo ao 

correlacionar o meio- ambiente, a agricultura e a pecuária. São várias as formas 

de devastação que podem ocorrer nos sistemas produtivos de criação. Na criação 

animal destaca-se a formação de grande quantidade de resíduos, que por vezes, 

são ignorados pelo homem do campo. Da mesma forma, na agricultura, a utilização 

de defensivos agrícolas ainda se faz presente em massa, embora exista uma 

parcela da população que considere a agricultura orgânica como uma alternativa 

para manutenção da qualidade do alimento. Os produtores da região de Frederico 

Westphalen demonstraram ter conhecimento sobre os fatores que alteram a 

capacidade de manutenção da sustentabilidade, demonstrado em outros trabalhos 

de pesquisa. É necessário que essa conscientização seja trabalhada por políticas 

públicas a fim de garantir o destino correto e transformação dos produtos de forma 

ecológica, garantindo a sustentabilidade no meio rural.
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1. INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade estamos cercados pela tecnologia, não somente estas 

que brilham, reluzem e piscam. Tudo que nos serve é tecnologia a partir do que foi 

antes dela. A caneta que usamos é uma evolução sem precedentes considerando a 

primeira caneta que existiu. 

Não se pode imaginar como seria a vida dos indivíduos sem estes avanços 

que facilitam nossas ações, profissões e vida cotidiana. Kensky (2012) revela que as 

tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana, na verdade, foi a engenhosidade 

humana, em todos os tempos, que deu origem às mais diferenciadas tecnologias.

Junto a grande quantidade de instrumentos e aparelhos tecnológicos que estão 

disponíveis atualmente, temos a rede digital que constrói uma rede de comunicação/

produção/transmissão/armazenamento de informação.

Na atualidade, o surgimento de um novo tipo de sociedade tecnológica 
é determinado principalmente pelos avanços das tecnologias digitais de 
comunicação e informação pela microeletrônica. Essas novas tecnologias, 
assim consideradas em relação as tecnológicas anteriormente existentes, 
quando disseminadas socialmente, alteram as qualificações profissionais e 
a maneira com que a pessoas vivem cotidianamente, trabalham, informa-se 
e se comunicam com outras pessoas e todo o mundo (KENSKI, 2008. p. 22).

Em uma sociedade conectada onde tudo passa pela rede de comunicação, 

fica difícil existir sem ela. É quase impossível viver e trabalhar sem estar conectado 

com um mundo que gira na velocidade do bit, estamos à mercê das mudanças que 

acontecem constantemente em virtude da constante atualização tecnológica. A 

tecnologia está intrínseca a existência social contemporânea, não sendo possível 

imaginar a continuidade desta sociedade sem a tecnologia. 

A comunicação que se estabelece a partir da tecnologia existente também é um 

fator totalmente diverso a já existente. A rede de conexões proporciona uma forma de 

comunicação amplificada e rápida.  A globalização e os processos dela decorrentes 

vem possibilitando uma constante alteração nos espaços e estas mudanças são 

potencializadas pelas tecnologias digitais. A informação corre por vias de fibra ótica 

ou ondas de rádio e chegam aos recantos deste país continental e do mundo, em que 

muitas vezes não chegou a rede de água potável.

A integração dos espaços, habitantes, cidadãos e pessoas têm acontecido 
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simultaneamente. A distância que os separam dissolve-se em nevoas da velocidade 

na transmissão de dados. O trabalho que doravante era penoso e insalubre hoje 

pode ser feito por máquinas a um manipular distante do homem que o realiza. 

A tecnologia ocupa lugares, proporciona contatos, diminui distâncias, mas, 

contudo, produz muitas desigualdades. Na medida em que se ampliam as disparidades 

e o acesso a conhecimentos entre os que possuem e os que não possuem acesso as 

tecnologias digitais de informação. 

A manifestação e oportunidade de uso das tecnologias da informação e 

comunicação mundo a fora, são tão díspares. Tanto que países vizinhos têm legislação 

e estruturas diferentes, liberdade de acesso ou falta dela. Países da Europa tem uma 

rede de cobertura total com toda a infraestrutura cobrindo praticamente o continente 

todo. Enquanto em países das Américas, Latina e do Sul, a prioridade dos governos 

certamente não está posta na implantação de uma rede e estruturas de qualidade 

para o acesso à internet e uso da informação e comunicação digital.

Que diremos então de um país como o Brasil, com dimensões continentais, 

distâncias que a velocidade da informação pode percorrer em segundos, se a estrutura 

lhe permitir. Mas toda a estrutura a ser implantada e mantida, precisa de recursos 

econômicos que permitam seu custeio. E novamente, como em vários outros setores 

da vida, aos que dispõem dos recursos lhes é dado todas as possibilidades que aos 

demais, fica relegado ao gerenciamento de gestores com muitos outros assuntos a 

resolver. 

Neste contexto, pesquisar na contemporaneidade temas sobre a influência das 

tecnologias é relevante, compreender os vários mundos que coabitam nas estruturas 

sociais que o acesso às tecnologias digitais da informação e comunicação está 

construindo. Estruturas sociais, dentro de estruturas sociais, novas comunidades 

dentro de velhas comunidades, com novos parâmetros de divisão, seleção, aglutinação 

e integração. 

O Assentamento Nova Conquista é um assentamento de atingidos por barragem, 

localizada no município de Chiapetta, da região noroeste do estado do Rio Grande 

do Sul. Este modelo de assentamento, diferentemente das outras formas, comporta 

pessoas que tiveram que abrir mão de suas antigas propriedades em virtude da 

expansão da produção de energia ou mineração o que fomenta a implementação 
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de várias formas de tecnologias por isso pesquisar a relação destas pessoas com a 

tecnologia é importante. 

Essa pesquisa tem por finalidade, conhecer quais as tecnologias existentes e 

mais utilizadas pelos moradores do Assentamento de Nova Conquista da cidade de 

Chiapetta/RS, bem como saber se essas auxiliam no processo produtivo, no meio de 

comunicação local, nas interações sociais e quais outros usos que se dá para essas 

tecnologias. 

2. PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa foi realizada no município de Chiapeta/RS (Figura1). Situada na 

região noroeste colonial do estado do Rio Grande do Sul, na microrregião de Ijui/

RS e na mesorregião do Noroeste Riograndense, possui segundo o ultimo censo 

4044 habitantes (IBGE, 2010). A cidade de Chiapetta está localizada a mais de 

trezentos quilômetros de distância da cidade de Itá SC, que é onde os moradores 

do assentamento possuíam suas terras que foram alagadas pela barragem da 

hidrelétrica. 

Figura 1 Cidade de Chiapetta no RS

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Chiapetta
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Os moradores do Assentamento Nova Conquista, voluntariamente aceitarem 

participar da presente pesquisa. Esse assentamento se constituiu a partir da 

construção de uma usina de energia elétrica, e os assentados são oriundos da região 

dos alagados da Hidrelétrica de Ita do Estado de Santa Catarina. A partir da Figura 2, 

pode-se visualizar o mesmo município, porém numa perspectiva área.

Figura 2 Vista aérea de Chiapetta/RS

Fonte: Site Prefeitura Chiapetta (2019).

O reservatório da Usina Hidrelétrica ITÁ (UHE) (Figura 3: foto do reservatório 

da UHE de Itá) inundou aproximadamente 103 km² de terras. Terras estas que eram 

propriedade de agricultores familiares com área média de 17 ha, abrangendo um 

total de onze municípios. Sete municípios ficam em Santa Catarina: Itá, Arabutã, 

Concórdia, Alto Bela Vista, Ipira, Peritiba, Piratuba; e quatro no Rio Grande do Sul: 

Aratiba, Mariano Moro, Severiano de Almeida e Marcelino Ramos. Segundo relatos 

feitos pelos moradores.
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Figura 3:  Foto do reservatório da UHE de Itá.

Fonte: Itá/SC74

O assentamento de Nova Conquista recebeu no ano de 1996, as 66 famílias 

divididas em lotes que variaram de 14 a 27 hectares. O tamanho do lote recebido está 

diretamente relacionado ao tamanho família durante o processo de assentamento. No 

município de Chiapetta existem outros dois assentamentos, (Figura 2) mas somente 

o Assentamento Nova Conquista é composto por atingidos por barragens. 

De acordo com o presidente da associação dos moradores da comunidade de 

Nova Conquista, os mesmos receberam toda a infraestrutura necessária para começar 

uma nova vida, tais como casas, galpões, implementos agrícolas e maquinários para 

o cultivo das terras recebidas, que são totalmente mecanizadas e próprias para a 

agricultura.

Na figura 4 mostra a localização do Assentamento Nova Conquista do Município 

de Chiapetta, neste mapa também é possível ver os demais assentamentos feitos 

pelo INCRA no Estado do Rio Grande do Sul no período de 1975 a 2016.  

74  Disponível em: http://ita.sc.gov.br/atrativos/34-usina-hidreltrica-it ; acesso me 03 de maio de 
2019.

http://ita.sc.gov.br/atrativos/34-usina-hidreltrica-it
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Figura 4 Localização do assentamento: número de famílias assentadas no RS.

Fonte: Incra, 2017.

A principal atividade produtiva desse assentamento é a produção leiteira e a 

produção de grãos (soja, milho, trigo), além da cultura de autoconsumo onde se 

produz alimentos e animais para consumo da família. 

A presente pesquisa é um estudo de caso, pois busca alcançar seus objetivos 

a partir da análise especifica de um fato junto ao público alvo da pesquisa. De acordo 

com Yin (2005, p. 32), o estudo de caso é um estudo empírico que investiga um 

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente definidas. 

Optou-se por uma abordagem do tipo qualitativa por considerar de grande 

relevância resultados que venham a serem alcançados que não tenham significação 

numérica ou possibilidade de quantificar, visto que o saber cotidiano muitas vezes 
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perpassa a barreira numérica e a sua mensuração. 

Este estudo de caso terá como característica ser do tipo exploratório pois busca 

dirimir dúvidas e ampliar o entendimento que correspondam ao objetivo proposto para 

o mesmo, ao que Gil (1999) nos traz a definição sobre as pesquisas exploratórias e 

que nos cabe tão bem ao que nos propomos. As pesquisas exploratórias têm como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo 

em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriore (GIL, 1999, p. 43).

Utilizou-se como técnicas de investigação e coleta de dados os diálogos 

informais em entrevista, a observação direta e questionários, ao que a este Gil (2008) 

as questões são formuladas oralmente pelo pesquisador, podem ser designados 

como questionários aplicados com entrevista ou formulários (GIL, 2008.p. 121). Desta 

feita, utilizou-se de questionários composto por 24 (vinte e quatro) questões abertas 

e fechadas, que buscam conhecer o perfil dos moradores do assentamento Nova 

Conquista, os quais aceitaram participar da presente pesquisa. Este assentamento se 

constituiu a partir da construção de uma usina de energia elétrica, os assentados são 

oriundos da região dos alagados da Hidrelétrica de Ita do Estado de Santa Catarina. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 66 (sessenta e seis) famílias que originalmente fizeram parte do processo 

de assentamento que deu origem ao Assentamento Nova Conquista, do município 

de Chiapetta/RS, 32 (trinta e duas) ainda hoje permanecem nos seus lotes, destas, 

16 (dezesseis) famílias aceitaram fazer parte desta pesquisa. Será sobre a totalidade 

destas 16 (dezesseis) famílias que aceitaram fazer parte da pesquisa, que os dados 

serão analisados.

Para tanto, considerando as questões de número 01, 02 e 03 do questionário 

que foi preenchido mediante a entrevista do pesquisador, que buscou apurar a idade, 

sexo e ocupação do entrevistado, pretendendo com isso construir um perfil dos 

indivíduos que participaram da pesquisa. Responderam as questões do entrevistador 

16 pessoas, destas 01 (um) estava na faixa etária compreendida entre 21 e 25 anos; 

01(um) estava na faixa etária de 26 a 30 anos; 01 (um) estava na faixa etária de 31 
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a 35 anos; 02 (dois) estavam na faixa etária de 36 a 40 anos; 02 (dois) estavam na 

faixa etária de 46 a 50 anos e 09 (nove) estavam na faixa etária acima de 50 anos

Na entrevista, declararam-se agricultores 15 entrevistados e 01 (um) declarou-

se como sendo servidor público, e considerando-se que este é um assentamento da 

reforma agraria, este número não poderia ser diferente pois esta é a intensão desta 

modalidade de assentamento. Dos entrevistados 09 (nove) eram do sexo masculino 

e 07 (sete) eram do sexo feminino, o que destaca também ser uma característica dos 

sujeitos do campo, onde a maioria deles é homem. Na questão número 04 (quatro) 

apurou-se o estado civil dos entrevistados, ao que se declararam casados 11 (onze) 

entrevistados, 03 (três) declararam-se viúvos, 01 (um) declarou ser solteiro e 01 (um) 

declarou ser separado. O que nos remete ao um percentual superior a trinta por 

cento de pessoas que não vive com um parceiro e novamente o sujeito feminino é 

uma ausência perceptível.

Na questão número 5 buscou-se conhecer a composição familiar do entrevistado, 

o número de moradores da residência, o sexo e a idade de cada um. Ao que se 

apurou que nas 16 famílias entrevistadas residem 42 (quarenta e duas) pessoas, o 

que dá uma média de 2,6 pessoas por família. Do total de residentes, 20 (vinte) deles 

são mulheres e 22 (vinte e dois) são homens. Mas este número final não demonstra 

claramente a realidade, pois na faixa etária de até 15 anos as mulheres estão em 

maior número e a partir dos 40 anos esta situação se inverte. E a composição familiar 

muitas vezes mascara esta estatística, pois muitas mulheres que estão na composição 

familiar são as avós, não estando mais na idade economicamente considerada ativa, 

mas contribuem para a manutenção da família. Como uma questão corrobora com 

a outra, analisou-se a idade dos moradores, e dos residentes, 05(cinco) pessoas 

tem até 10 (dez) anos; 04(quatro) pessoas tem até 20 anos, 06(seis|) pessoas tem 

até 30(trinta) anos, 06 (seis) pessoas tem até 40 anos; 06 (seis) pessoas tem até 50 

anos; 10 (dez) pessoas tem até 60 anos e 06 (seis) pessoas tem mais de 60 anos 

(Gráfico 1).
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Gráfico 1: Faixa etária dos moradores

 
 Fonte: Autores.

Pode-se perceber que do total de residentes no assentamento, que fizeram 

parte da pesquisa (42 pessoas), 16 (dezesseis) pessoas tem mais de 50 anos, o que 

representa mais de 38% dos moradores. Enquanto que 42% dos moradores estão na 

faixa etária dos 20 aos 50 anos. Mas o que preocupa com relação a isso é que em 10 

anos esta estatística será de 32% da população do assentamento estando na idade 

entre 20 e 50 anos, e 52% deles com mais de 50 anos (se não houver uma alteração 

na configuração das famílias). Esta característica observada no assentamento é 

uma confirmação dos dados do IBGE (2018), que demonstra o envelhecimento da 

população e isso se apresenta em todo o território nacional, e no assentamento não 

seria diferente.

Com relação a escolaridade, 09 (nove) entrevistados informaram possuir 

escolaridade inferior ao ensino fundamental, 03 (três) declararam ter o ensino 

fundamental e 04 (quatro) declararam ter o ensino médio, sendo que um destes 

declarou estar cursando o ensino superior. Com relação aos demais moradores 

componentes da família, o entrevistado informou que: 08 (oito) não tem o ensino 

fundamental completo, 02 (dois) possuem o ensino fundamental e 05 (cinco) possuem 

o ensino médio, mas não foi informado a escolaridade de 11 (onze) moradores. Desta 

forma, pode-se dizer que 22 (vinte e dois) moradores tem até o ensino fundamental, 09 

(nove) possuem o ensino médio e 11 (onze) não declararam sua escolaridade. A baixa 

escolaridade encontrada no assentamento ainda é uma realidade no meio rural “dos 
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proprietários rurais que administravam diretamente 3,9 milhões de estabelecimentos 

agropecuários, 39% eram analfabetos ou sabiam ler e escrever sem terem frequentado 

a escola e 43% não tinham completado o ensino fundamental” (IBGE, 2010).

Analisou-se também a renda das famílias entrevistadas, ao que foi questionado 

sobre a origem da renda que os sustenta. Para isso as respostas foram que 04 

(quatro) famílias não possuem renda extra, vivendo exclusivamente dos recursos da 

agricultura e pecuária, 06 (seis) famílias declararam ter outra renda, a aposentadoria e 

07 (sete) famílias não declararam se há outra renda e sua origem. Percebe-se que no 

assentamento a aposentadoria é um complemento a renda família, em alguns casos 

é a principal, pois é um recurso mensal garantido, enquanto a produção agropecuária 

é volátil e sazonal. A aposentadoria de um ou mais membros da família é o que 

garante a manutenção e custeio das necessidades básicas.

Em outro momento da entrevista, buscou conhecer as tecnologias, a forma de 

acesso, a forma como se tem acesso ás informações, o que se obteve o seguinte 

resultado. Foi questionado: quais mídias que se utiliza para ficar informado? Ao que foi 

respondido: 02(dois) jornais, 16(dezesseis) TV, 15(quinze) rádio, 05(cinco) internet/

computador e 15(quinze) declararam usar o celular. Para esta questão foi possível 

citar mais de uma forma de acesso a informação, o que fica bem claro no gráfico 02: 

Mídias utilizadas para receber informação.

Gráfico 02: Mídias utilizadas para receber informação. 

Fonte: Autores.

Fica perceptível que a TV ainda é a forma mais utilizada para receber as 

informações nas famílias, sendo que o rádio, com toda a sua história e reconhecimento 

está dividindo espaço com o aparelho de celular (aqui também compreendidos os 
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smartfones e aparelhos com acesso à internet).  O jornal impresso por sua vez, está 

com poucos usuários.

Nas demais questões foram apuradas as questões de acesso aos dispositivos 

de mídia, dos quais 05 (cinco) responderam que já usaram o computador, mesmo que 

9 (nove) tenham declarado possuir o computador. Enquanto que os 16 (dezesseis) 

entrevistados declararam possuir aparelhos de celular, mas 15 (quinze) declararam 

utilizar para receber informações; 12 (doze) entrevistados disseram conhecer a 

internet, 10 (dez) possuem internet por rede de Wifi, dos que usam o celular, 04 

(quatro) não acessam a internet, 03 (três) usam sistema da operadora de rede de 

celular com pré-pago, 01(um) possui, mas não acessa a internet e 9(nove) usa a rede 

de Wifi existente. 

Fica perceptível que a rede de acesso à internet existe nas residências que 

se espalham pela área do assentamento, a estrutura está disponível tanto por cabo, 

fibra óptica, quando via rádio ou através da operadora de telefonia celular. O que 

proporciona aos moradores a condição de uso do sistema de internet caso tivessem 

interesse. A rede também está constantemente sendo ampliada. Dos entrevistados 

10 (dez) deles declaram acessar a internet em casa, não usando espaços públicos 

de acesso ou o trabalho, 9(nove) acessam a internet todos os dias, 01 (um) acessa 

até 03 vezes por semana, 01 (um) não acessa com frequência, e os outros 5(quatro) 

não acessam a internet, o que pode ser visto no gráfico 3: frequência de acesso à 

internet.

Gráfico 3: frequência de acesso à internet.
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Outra questão feita aos entrevistados relacionava-se aos aplicativos básicos 

do computador que o entrevistado sabe utilizar, ao que apurou-se que 11 (onze) dos 

entrevistados não sabe utilizar de nenhum aplicativo, 05 (cinco) usam os editores de 

texto, 03 (três) usam planilhas de cálculos, 02 (dois) usam apresentadores de slides 

e editores de imagem e 01 (um) usa editores de vídeo. Este dado confirma a resposta 

dada anteriormente, onde 05(cinco) entrevistados declaram usar o computador, 

apesar de 9(nove) deles declararam ter computador.

Foi questionado aos entrevistados sobre seu conheciam o Facebook, WhatsApp, 

e-mail, site, Google; ao que foi respondido: 09 (nove) conhecem o Facebook, 10 

(dez) conhecem o WhatsApp, 06 (seis) conhecem o e-mail, 03 (três) conhecem site e 

09(nove) conhecem o Google enquanto que 6(seis) declaram não conhecer nenhum 

deles. Para esta questão foi aceito mais de uma alternativa. A popularidade da mídia 

é perceptível no gráfico 04: Mídias mais conhecidas.

Gráfico 04: Mídias mais conhecidas.

Fonte: Autores.

Na entrevista buscou fazer um contraponto entre o conhecer e o utilizar, 

por isso foi perguntado o que os entrevistados usavam e como alternativas foram 

apresentadas, o Facebook, WhatsApp, e-mail, site, Google; ao que foi respondido: 08 

(oito) usam o Facebook, 10 (dez) usam o WhatsApp, 03(três) usam e-mails, 01(um) 

usa sites, e 6(seis) usam o Google e 6(seis) não usam nenhuma das alternativas 
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apresentadas. É perceptível a diferença entre conhecer e usar, pois com exceção para 

o WhatsApp onde todos que declararam conhecer também usam, os demais itens 

têm maior número de entrevistados que conhecem e menor número de entrevistados 

que fazem uso. 

Buscou-se saber se os entrevistados já haviam feito algum curso de 

capacitação sobre o uso da informática, ao que foi respondido que sim por apenas 

03(três) entrevistados enquanto 13 (trezes) deles responderam que não. Dos que 

responderam que já haviam feito cursos de capacitação 02 (dois) declararam ter sido 

sobre informática básicas e aplicativos e um deles não recorda mais sobre o que 

tratava o curso.

A questão que fechou a entrevista inquiria sobre o que o entrevistado gostaria 

de aprender sobre as tecnologias, obteve-se respostas como: “por não conhecer não 

sei o que quero aprender”, “não tenho interesse em aprender nada de tecnologia”, 

“nunca pensei nisso” e também declararam que “por causa da minha idade acho 

que não preciso mais disso”. Outros responderam que: “tudo, pois tô engatinhando 

nisso”, “mexer no computador”, “como usar a internet” ou ainda, “gostaria de saber 

o que é bom ou ruim na internet” e que “me sinto perdido sem conhecer a internet”. 

Enquanto que outros demonstram ter entendimento do que gostariam de aprender, 

como: “gostaria de aprender sobre escrever textos, mandar e-mails e fazer pesquisas”, 

“queria saber como ter informações sobre mecânica”, “queria saber usar para 

concertar maquinas, celulares e computadores”, “ hoje as notas do leite são emitidas 

pela internet, precisava aprender isso”, “tenho interesse em tecnologia do campo e 

do clima” e um deles declarou que gostaria de “fazer um curso de programador”.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Identificou-se que a estrutura para o acesso à internet é existente, de boa 

qualidade e que muitos deles já fazem uso das facilidades e oportunidade que as 

tecnologias digitais da informação e comunicação podem oferecer. Mas também foi 

percebido que os tradicionais meios de comunicação que são a televisão e o rádio, 

ainda dominam, estando em cem por cento dos lares dos assentados. Apurou-se que 

somente um terço dos entrevistados utiliza computadores, aplicativos e a internet, 
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apesar de bem mais que este um terço ter acesso a computadores e a internet. 

Mas é preciso perceber que mesmo o acesso que existe entre os moradores do 

Assentamento Nova Conquista é em sua grande maioria voltada para a comunicação 

social, da utilização de aplicativos de troca de mensagens e pouco é utilizado para os 

aplicativos de trabalho como planilha de cálculos, textos e outros.

E para compreender isso retornamos ao início deste texto, onde traz-se a 

informação de que estas famílias foram tiradas de seus lugares em detrimento ao 

interesse público, fica talvez mais claro porque os moradores utilizam mais as redes 

sociais do que editores de texto. Mas apurou-se também que mais de cinquenta por 

cento dos moradores do assentamento estão acima da faixa etária dos cinquenta 

anos, demonstrando o envelhecimento da população do campo, principalmente 

em comparação quantidade de crianças que estão atualmente residindo. E é 

uma característica ressaltada na entrevista de que estes moradores mais velhos 

demonstram pouco interesse em equipamentos e até para com a própria internet. 

Mas sabe-se que este desinteresse é causado pela falta de conhecimento a respeito 

das tecnologias, corroborada por uma baixa escolaridade e a idade dos moradores. 

Mas ao restante da população do assentamento, percebeu-se grande interesse 

em apropriar-se de mais saberes e informações a respeito das tecnologias digitais 

da informação e da comunicação. Principalmente aos conhecimentos que estão 

ligadas à sua produção, controle de notas fiscais online, uso de planilhas de cálculos, 

manutenção de maquinários. 

Por isso, conclui-se que, apesar de hoje a influência das tecnologias digitais da 

informação e da comunicação, no Assentamento Nova Conquista, não ser de grande 

relevância, ela tem grande oportunidade de crescer e ser ampliada. Até porque em 

terreno totalmente ocupado, não há espaço para novas ocupações, e desta forma 

onde não há influências, há espaço para a ampliação do uso das tecnologias, 

principalmente como ferramenta de trabalho. 

Pois os meios de produção e controle da produção estão exigindo este 

aprimoramento e utilizando as tecnologias para fazer seu trabalho render. Mas conclui-

se também que não há entidades que possam realizar este aprimoramento, formação 

ou educação nas tecnologias, segundo as falas dos entrevistados, e se há não tem 

chegado até eles. Desta forma, propostas de formação e educação nas tecnologias 
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digitais da informação e comunicação tem grande espaço para serem implantadas, 

principalmente se adequarem seus processos as necessidades dos assentados, no 

que diz respeito a conceitos e estruturamento dos cursos e formações.
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Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação Profissional 
de Professores (2011) ambas pela Universidade Federal de Santa Maria, Mestrado 
(2006) e Doutorado (2009) pelo Programa de Pós Graduação em Agronomia na 
Universidade Federal de Santa Maria, Pós-doutorado em Zootecnia no Programa 
de Pós Graduação em Zootecnia na Universidade Federal de Santa Maria (2011). 
Atualmente é professora Associada I, responsável pelo Laboratório Mediações Sociais 
e Culturais - Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural - Centro de Ciências 
Rurais - Universidade Federal de Santa Maria, Professora e Coordenadora Adjunta 
e de Tutoria do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 
Aberta do Brasil/UFSM, Professora e Orientadora do Curso de Especialização em 
Tecnologia de Informação e Comunicação da Universidade Aberta do Brasil/UFSM, 
Professora do Curso de Especialização em Agricultura Familiar Camponesa e 
Educação do campo- Residência Agrária, Professora e Orientadora do PPGTER - 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede nível Mestrado 
da Universidade Federal de Santa Maria.



Juliane Paprosqui

Graduada em Licenciatura em Informática pela Universidade Estadual de Goiás - UEG 

(2007) Especialista em Educação a Distância pela Faculdade de Tecnologia do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC GO (2010) Mestre em Tecnologias 

Educacionais em Rede pela Universidade Federal de Santa Maria/UFSM (2015) 

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGGeo) da UFSM, 

na linha de pesquisa: Dinâmicas Territoriais do Cone Sul. Servidora Pública Federal, 

atuando como Técnica em Assuntos Educacionais, na Coordenadoria de Apoio ao 

Desenvolvimento do Ensino - CADE, da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, da 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, também atua, na mesma Instituição, 

como Professora Formadora I e Conteudista pelo sistema UAB/CAPES, no curso de 

Licenciatura em Educação do Campo UFSM/UAB. Participa do grupo de pesquisa 

Metodologias Ativas para Educação Profissional e Tecnológica (CNPQ/CAPES) e 

do Grupo de Pesquisa em Agroecologia, Educação do Campo e Inovações Sociais 

(CNPQ/CAPES) ambos da Universidade Federal de Santa Maria.



Valquiria Conti

Possui graduação em Geografia Licenciatura Plena pela Universidade Federal de 

Santa Maria (2014), Mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria 

(2016), Mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede pela Universidade Federal 

de Santa Maria (2018). Atualmente é Doutoranda no Programa de Pós-Graduação 

em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria, atua como Tutora do Curso 

de Licenciatura em Educação do Campo, participa do Grupo de Pesquisa GPET. 

Estuda temas relacionados a Agricultura Familiar Camponesa, Educação do Campo, 

Agroecologia.
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