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RESUMO
Esta pesquisa representa um estudo desenvolvido em uma comunidade rural no município de
Cravolândia-BA, em uma associação de trabalhadores do campo, considerando um total de
vinte colaboradores. Esses trabalhadores têm seu sustento na base da agricultura familiar, hoje
são assentados por meio dos processos de Reforma Agrária. Consideramos como base dessa
reflexão a baixa escolaridade desses cidadãos, homens e mulheres, alguns já com idades
avançadas, sem conhecimento das principais informações contidas em rótulos de produtos
tóxicos, e mesmo assim utilizando-os constantemente na pulverização de suas lavouras. Esta
situação gera riscos ambientais de contaminação da água, das plantas, dos animais, do homem,
dos alimentos e das diferentes formas de vida presentes nessa localidade. Assim, temos como
objetivo principal colaborar com informações junto a um grupo de trabalhadores rurais com
características comuns ao homem do campo, membros da Associação dos Trabalhadores da
Agricultura de Cravolândia, todos residentes na Fazenda Palestina, zona rural do município, na
observância das práticas de utilização de agrotóxicos e os conhecimentos quanto ao uso e
segurança para a saúde humana, propondo, posteriormente, de modo colaborativo, ações e
informação junto a esses trabalhadores do campo. A metodologia utilizada foi qualitativa,
pesquisa-ação, entrevistas, círculos de cultura e diário de campo, para registro das principais
informações e aquelas mais subjetivas, a serem percebidas pelo pesquisador. Descrevemos a
pesquisa em três capítulos teóricos considerando um variado referencial: ARROYO (2005/
2006/ 2011), BARBIER (2002), Dossiê ABRASCO (2012, 2015), BRASIL (2010/ 2011/
2011/ 2016/ 2017), DI PIERRO (2009), FREIRE (1979/ 2000/ 2006 ), GOHN (2005/ 2006/
2007/ 2013), HADDAD (2007), MATOS e SOUZA (2017), MINAYO (2011), SOUZA e
MATOS (2019), THIOLLENT (1984/ 2017), os quais abordam os movimentos sociais e
educação não formal, jovens e adultos não escolarizados, o ensino em Educação de Jovens e
Adultos – EJA, conhecimentos ambientais significativos, em torno da educação ambiental para
uma visão menos ingênua do homem do campo no contexto atual, agrotóxicos e meio ambiente,
a legislação de que trata sobre o tema, caminhos da contaminação e outros. Os Resultados nos
mostram a necessidade desse modelo de pesquisas em comunidade, os dados revelaram a
incidência de analfabetismo na comunidade e a sua relação perigosa com uso de agrotóxicos
nas práticas agrícolas desenvolvidas diariamente. Concluímos que a pesquisa permitiu o
dialogar e a construção de espaços formativos com os trabalhadores, por meio dos círculos de
cultura, a relação de descuido ambiental vai além de questões culturais, e estão fortemente
atreladas a questões econômicas e individuais. A formação da consciência ambiental pode ser
atrelada aos valores que a comunidade atribui ao ambiente. As oficinas desenvolvidas
permitiram aos trabalhadores compreenderem que o desenvolvimento não se dá somente de
maneira linear. Não se pode pensar na ideia de lucro associada ao descuido com as questões
ambientais e de saúde na localidade.

Palavras-Chave: Movimento social e Educação não formal. Círculos de Cultura e Educação
Ambiental. Uso de Agrotóxicos e a Saúde do Trabalhador. Insegurança Alimentar.
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ABSTRACT
This research represents a study developed in a rural community in the municipality of
Cravolândia-BA, in an association of field workers, considering a total of twenty collaborators.
These workers have their livelihood on the basis of family agriculture, today they are settled
through the processes of Agrarian Reform. We consider as a basis for this reflection the low
level of education of these citizens, men and women, some already at an advanced age, without
knowledge of the main information contained in toxic products labels, and even using them
constantly in the spraying of their crops. This situation creates environmental risks of
contamination of water, plants, animals, man, food and the different forms of life present in that
locality. Thus, we have as main objective to collaborate with information with a group of rural
workers with characteristics common to the man of the field, members of the Association of
Agricultural Workers of Cravolândia, all residents in the Palestinian Farm, rural area of the
municipality, in observance of the practices of the use of agrochemicals and the knowledge
about the use and safety of human health, and subsequently propose, in a collaborative way,
actions and information with these workers in the field. The methodology used was qualitative,
action research, interviews, culture circles and field diary, to record the main information and
those more subjective, to be perceived by the researcher. We describe the research in three
theoretical chapters considering a varied reference: ARROYO (2005/ 2006/ 2011), BARBIER
(2002), Dossiê ABRASCO (2012, 2015), BRASIL (2010/ 2011/ 2011/ 2016/ 2017), DI
PIERRO (2009), FREIRE (1979/ 2000/ 2006 ), GOHN (2005/ 2006/ 2007/ 2013), HADDAD
(2007), MATOS and SOUZA (2017), MINAYO (2011), SOUZA and MATOS (2019),
THIOLLENT (1984/ 2017). which deal with social movements and non-formal education,
young and unschooled adults, teaching in youth and adult education (EJA), significant
environmental knowledge, about environmental education for a less naive vision of the rural
man in the current context, agrochemicals and the environment, legislation on the subject,
contamination routes and others. The results show the need for this model of community
research, the data revealed the incidence of illiteracy in the community and its dangerous
relationship with the use of agrochemicals in agricultural practices developed daily. We
conclude that research has allowed dialogue and the construction of training spaces with
workers, through cultural circles, the relationship of environmental neglect goes beyond
cultural issues, and are strongly tied to economic and individual issues. The formation of
environmental awareness can be tied to the values that the community attributes to the
environment. The workshops enabled the workers to understand that development is not only

linear. One can not think of the idea of profit associated with carelessness with environmental
and health issues in the locality.

Keywords: Social movement and non-formal education. Circles of Culture and Environmental
Education. Use of Agrochemicals and Workers' Health. Food Insecurity.
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1 INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) faz parte de um longo processo histórico que
reflete a realidade de milhares de jovens pobres em diferentes espaços do país. Historicamente
a educação nunca foi direito de todos, sempre foi privilégio de uma elite dominante, deixando
os cidadãos mais pobres desassistidos quanto ao seu acesso. Vale lembrar que os jesuítas deram
sua parcela de contribuição ao trabalho educativo da leitura e da escrita de muitas crianças no
país, até a expulsão dos mesmos e o fechamento dos colégios jesuítas, demarcando aí o fim do
único sistema de ensino da época.
Somente em 1879 se estabeleceu um modelo de reforma na educação por decreto de nº
7.247, cuja reforma se estenderia desde o ensino primário até o ensino superior, e passou a
contemplar vinte e nove itens, dentre eles, a educação de adultos. A partir da década de 1960,
passa a ocorrer significativas manifestações sociais, em defesa da educação de adultos e um
novo olhar frente aos graves problemas da alfabetização. Nesse período também se firma um
novo modelo de pedagogia para alfabetização de adultos, sendo Paulo Freire a maior referência
no país.
A educação e jovens e adultos também pode ser compreendida como uma educação
construída de uma relação formal ou não formal, por processos e influências da relação social.
Com fortes marcas e traços da cultura, economia, política, ética e moral. Essa educação tem
influências múltiplas que também corroboram para a construção de um perfil social e do caráter
do sujeito e, nesse processo, também se constroem compreensões de mundo e de valores
políticos, éticos e morais. Hoje, os espaços escolares nos quais ocorrem a educação oferecida
aos alunos da EJA necessitam passar por intensas reorganizações, dentre elas a contemplação
do Projeto Político Pedagógico (PPP), o Currículo da EJA, a escolha dos professores e formação
desses como critérios fundamentais para um ensino de qualidade voltado para essa modalidade,
já que o ensino oferecido não tem dado conta de construir no cidadão uma formação mais ampla,
mais reflexiva, política e dialógica.
Diariamente, o sujeito da EJA precisa lidar com situações diversas, sejam elas de ordem
psicológica, financeira, política e cultural, além de outras realidades momentâneas que surgem
das relações com o ambiente, o trabalho e os modos de vida de cada um. No município de
Cravolândia, como exemplo dessa realidade, especificamente numa comunidade de assentados,
diversos sujeitos tardiamente ingressaram em programas de formação de jovens e adultos, ainda
nos anos iniciais da educação básica para aprenderam ler, escrever o próprio nome, contar e
vivenciar o contexto formativo que a educação formal poderia lhes proporcionar. Esses
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cidadãos realizam como atividade primária a agricultura familiar, são responsáveis pela
manutenção do sustento próprio e de membros da família. Eles criam animais, cultivam
produtos como milho, mandioca, feijão, batatas, tomate, abóbora, hortaliças, além de frutas.
Muitas dessas associadas à utilização do agrotóxico.
Tal condição merece uma reflexão mais crítica e profunda, com relação às práticas de
trabalho de parte dos assentados dessa localidade, quanto à utilização desses componentes
químicos, tóxicos, maléficos à saúde ambiental e humana, já que comprovadamente a maioria
dos que frequentaram os programas de educação de adultos não adquirem competências na
leitura e escrita, não compreendem as informações e símbolos presentes nos rótulos dos
produtos utilizados, carecendo também de uma formação mais consciente dos riscos para a vida
do trabalhador e dos que consomem esses alimentos.
Mesmo os que frequentam ano a ano de maneira fragmentada as turmas de educação de
jovens e adultos ou programas formativos não desenvolveram no ambiente escolar discussões
mais próximas de suas realidades, a exemplo das práticas agrícolas de aplicação de agrotóxicos.
Esses sujeitos, movidos pela incompreensão, e também influências diversas, sobretudo
econômica, utilizam esses produtos químicos sem critérios e sem proteção, incorrendo na
contaminação não apenas ambiental, mas, também, alimentar e humana.
Desta forma, não se pode negar a necessidade de um ensino em EJA contextualizado
com a realidade dessas pessoas, da sua formação, contribuindo com uma consciência reflexiva
e crítica das suas práticas, do seu papel, da sua realidade de vida, como também do lugar de
onde falam. Para Martins (2007):
Esta perspectiva de “educação contextualizada” está sendo sustentada em toda
a região semi-árida, a partir da premissa de que “a educação tem que tocar no
chão que pisa”, ou seja, a educação não pode se dar ao luxo de flutuar sobre
os lugares, sem dialogar com os modos de produção da vida, ou com as
configurações e potencialidades ecossistêmicas com que a natureza brinda
cada lugar. (MARTINS, 2007, p. 36).

As práticas escolares em EJA precisam responder também às necessidades formativas
do sujeito no campo do trabalho. Nessa perspectiva, este projeto objetiva, junto a esta
comunidade, desenvolver um processo de conscientização e reflexão sobre as práticas agrícolas
e o uso de agrotóxicos, os riscos ambientais e a implicação para a saúde e a vida humana, por
meio de uma proposta que valorize a linguagem, a compreensão e a tomada de decisões desses
sujeitos, através do processo não formal de educação.
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Enquanto educador, me incomoda ver pessoas correndo riscos de vida na prática das
atividades laborais agrícolas pela condição do analfabetismo. A manipulação de componentes
tóxicos sem orientação técnica, a banalização do uso, a inadequação de quantidades, a falta de
equipamentos de proteção individual e o descarte indevido das embalagens vazias após o uso
são fatores de impactos diretos na qualidade de vida do trabalhador rural. Além dessa
inquietação, durantes muitos anos, ainda na infância, convivi com familiares vivenciando a
mesma condição descrita nos espaços agrícolas de trabalho. Essas práticas têm impactos diretos
na saúde pública, e discuti-las no seio dessas comunidades produtoras de alimentos, além de
uma questão de responsabilidade ambiental, social e econômica, não deixa de ser indispensável
para a manutenção da saúde do trabalhador e daqueles que consomem os alimentos produzidos
e comercializados nas feiras livres locais.
A pesquisa foi realizada junto a 20 trabalhadores rurais, homens e mulheres, em
processos tardios de alfabetização, com diferentes idades, moradores do Assentamento da
Fazenda Palestina. A participação desses se deu de maneira espontânea e os critérios para a
participação foram: maior idade, ser assentado na localidade, atuar como trabalhador da
agricultura, dispor de boa vontade para participar das atividades inerentes ao estudo.

1.1. PROBLEMA

Uma das grandes preocupações mundiais tem sido o cuidado que o homem não tem
dado à natureza, partindo da compreensão de que os recursos naturais têm sido explorados
indiscriminadamente e as condições ambientais modificadas bruscamente em decorrência de
uma metodologia de produção que não contempla e não respeita os recursos naturais. Uma
condição que muito tem contribuído para a modificação dos espaços naturais tem sido as
práticas agrícolas, tais como queimadas que, por vezes, provocam grandes incêndios em áreas
naturais, afugentando e destruindo toda forma de vida existente nesses espaços, além da
manipulação de componentes químicos contaminando o solo, a água, os alimentos e ao próprio
homem.
A prática da agricultura em muitas comunidades rurais segue padrões rudimentares. O
uso de pesticidas é prática comum e normalmente é manipulado conforme a imperícia e a
vontade do trabalhador, muitos desses semianalfabetos, não refletem o mal que fazem ao
ambiente e à saúde. Tomando como base essa condição, esta proposta visa contribuir para a
formação reflexiva para prática de agricultores e alunos da EJA, moradores do campo, frente a
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degradação ambiental e uso de agrotóxico, na busca pelo cuidado com o meio ambiente, a saúde
e a vida do trabalhador.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Promover informações junto ao morador do campo, assentado, trabalhador do campo,
sujeito da educação não formal, verificando a utilização de agrotóxicos no cultivo de
plantações, na Associação dos Trabalhadores da Agricultura de Cravolândia, no assentamento
da Fazenda Palestina Cravolândia-BA, promovendo ações educativas com informação
ambiental e de saúde no processo da pesquisa.

1.2.2 Objetivos Específicos


Caracterizar as condições ambientais, econômicas, sociais, culturais e agrícolas do

trabalhador para desencadear ações educativas.


Discutir os riscos para o ambiente, para a saúde humana e a vida do trabalhador que

manipula agrotóxico e as implicações de segurança.


Promover ações para o desenvolvimento de uma compreensão ambiental e de saúde por

meio de oficinas no assentamento, considerando as histórias de vida e as práticas de trabalho
desses sujeitos.

1.3 JUSTIFICATIVA

Muitos problemas ambientais e de saúde humana provêm do desequilíbrio entre a forma
de produção agrícola e a relação do homem com a natureza. Na área rural do município de
Cravolândia, um número considerável de agricultores, ligados à agricultura familiar,
desconheciam informações básicas sobre o uso dos agrotóxicos, os malefícios para o ambiente
e a saúde humana. As dificuldades de leitura e escrita têm sido fatores condicionantes para que
este público ainda desconheça as principais informações presentes em rótulos de produtos
químicos. Não é incomum que nessa condição as pessoas não conheçam o produto como
agrotóxico, mas como remédios para curar pragas.
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Desta forma, percebemos o desconhecimento por completo do grau de periculosidade
desses produtos, principalmente os riscos para o ambiente, para a saúde e de contaminação dos
alimentos que, normalmente, são consumidos pelos próprios produtores e familiares. Conforme
informações do Dossiê Abrasco (2015):

O uso de um ou mais agrotóxicos em culturas para as quais eles não estão
autorizados, sobretudo daqueles em fase de reavaliação ou de descontinuidade
programada devido a sua alta toxicidade, apresenta consequências negativas
na saúde humana e ambiental. Uma delas e o aumento da insegurança
alimentar para os consumidores que ingerem o alimento contaminado.
(ABRASCO, 2015, p. 58).

Um terço dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros estão
contaminados pelos agrotóxicos, segundo análise de amostras coletadas em todas os 26 estados
do Brasil, realizada pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos,
Anvisa e Dossiê ABRASCO (2015).
A maior parte da produção agrícola do município é vendida nas feiras livres e muitos
agricultores nunca frequentaram a educação formal, construíram suas experiências na relação
com a vida diária, interpelação que estabelece com contextos diversos, a prática ensinada de
pais para filhos. Verifica-se a importância social dessa proposta na construção reflexiva da
prática, além do incentivo às mudanças comportamentais da utilização indiscriminada de
produto toxicológicos.
Segundo Gonçalves (2001), quando utilizados inadequadamente, em excesso ou
próximos da época de colheita, os agrotóxicos podem acarretar, ainda, riscos à saúde dos
aplicadores e dos consumidores, causando intoxicações, mutações genéticas, câncer e morte.
Por estas questões, pretendemos investigar junto ao aluno da EJA, além de sua realidade
socioeconômica e cultural, o seu campo de trabalho, a sua relação saúde / doença na localidade.
O levantamento das informações permitirá propor à comunidade local um trabalho conjunto de
conscientização, proteção à saúde humana e ao ambiente, orientação quanto ao manuseio, uso
e descarte dos vasilhames de agrotóxicos que também acarretam severos danos ao ambiente.

As embalagens vazias de agrotóxicos são descartadas sem controle e
fiscalização, e a antiga pratica de enterra-las é atualmente condenada devido
aos altos riscos de contaminação do solo e das águas subterrâneas. Os resíduos
presentes em embalagens de agrotóxicos e afins, quando abandonados no
ambiente ou descartados em aterros e lixões, contaminam o solo e, sob a ação
da chuva, são carreados para aguas superficiais e subterrâneas (ABRASCO,
2015, p. 157).
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A postura errônea do trabalhador que lida diariamente com esses compostos químicos
permanece inalterada pela falta de escolaridade, da assessoria técnica, da formação por meio de
palestras ou círculos de culturas na localidade, além disso os que frequentaram a escola não
foram contemplados pelo currículo voltado para o desenvolvimento de competências e
habilidades para vida no campo. De acordo com a Lei Nº 9.795/99:
A Educação Ambiental deve estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, respeitando em suas diretrizes
nacionais aquelas a serem complementadas discricionariamente pelos
estabelecimentos de ensino (artigo 26 da LDB) com uma parte diversificada
exigida pelas características regionais e locais, conforme preceitua o princípio
citado no 4º, inciso VII da Lei 9.795/99, que valoriza a abordagem articulada
das questões ambientais locais, regionais e nacionais, e o artigo 8º, incisos IV
e V que incentivam a busca de alternativas curriculares e metodológicas na
capacitação da área ambiental e as iniciativas e experiências locais e regionais,
incluindo a produção de material educativo Proposta de Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. (BRASIL, 1999, p. 9).

Em sala de aula, o assunto, quando abordado, não se converte em ações práticas, que
possam alterar a realidade mencionada. O ensino sustentado por meros processos de
transmissão e assimilação de conhecimentos não é o suficiente para a educação ambiental.
Valendo-se da relação do agricultor com o processo de escolarização em EJA, é fundamental a
intervenção frente a realidade ambiental e comportamental desse trabalhador.

1.4 O ENCONTRO COM A PROPOSTA: A IMPLICAÇÃO DO PESQUISADOR

Este estudo nasce de uma inquietação que há muitos anos está latente em minhas
observações ambientais, não apenas de discutir as questões ambientais na minha localidade,
mas também colaborar num processo de construção formal e informal de conhecimento para
cidadãos, homens e mulheres pobres, trabalhadores rurais, alguns ainda em completa condição
de analfabetismo, residentes em comunidade rural, onde as mazelas sociais têm lugar assentado
na vida dos mesmos.
Ao refletir a condição ambiental, de trabalho, social e escolaridade dessas pessoas
envolvidas nesse projeto, acabo refletindo a minha própria história de vida, na qual os desafios
e a superação foram muito mais por uma questão própria de vencer e superar as dificuldades.
Nascido na cidade de Cravolândia, filho de trabalhador rural, semianalfabeto, vivi a maior parte
da minha infância em diferentes fazendas da região, visto que a profissão dos meus pais era de
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lavradores e ainda vivia o constrangimento da perseguição política local, fazendo com que esses
não fixassem moradia na área urbana do município.
A vida rural tem características muitos simples, mas as dificuldades que se
enfrentam são presentes e complexas. Quando criança, não tive acesso a creches e pré-escola,
morava em fazendas, em áreas rurais de difícil acesso, e não havia escolas na localidade.
Tardiamente, já adolescente, por decisão do meu pai, retornamos para a cidade, pois ele já se
incomodava em perceber a condição de analfabetismo em que se encontravam eu e meus dois
irmãos. Fui matriculado no Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhaes, onde cursei todas as
séries do ensino primário e, na mesma cidade, no Colégio Municipal de Cravolândia, o ensino
fundamental e médio na modalidade magistério de primeiro grau.
O sonho da graduação, embora parecesse distante, não tardou a chegar pois a minha
consciência, enquanto professor, despertava em mim a necessidade de uma formação
contextualmente para corresponder às demandas e expectativas formativas dos alunos, numa
visão mais contextualizada e menos bancária. Hoje, o mestrado em Educação de Jovens e
Adultos, pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado da Bahia – UNEB
representa um encontro mais profundo da minha práxis com a minha realização pessoal e
profissional. Como professor de turmas de Educação de Jovens e Adultos, essa formação me
permitiu compreender melhor essa proposta de ensino, as complexidades decorrentes do
processo formativo desse aluno, bem como a realidade social, política, cultural, a negação de
direitos e os processos de lutas permanentes para firmação, educação, nos amplos aspectos e
dos diferentes grupos e povos, que revelam as mazelas sociais a que foram obrigados a viver
ao longo do processo histórico do país.
Por estas e outras questões que me tocam, o meu olhar nesse trabalho com essa gente,
essa localidade da qual também me sinto parte, não será uma visão fria nem distante. Buscarei
a todo instante ter um olhar sensível. Ver e perceber o outro muito além do que serão
demonstrados nas entrevistas. Gestos, atitudes, sentimentos, alegrias, angústias ou frustrações
que não serão quantificados. Os colaboradores desse estudo são trabalhadores rurais, alguns
ainda estudantes da EJA, outros ainda na condição de analfabetismo, em comum são todos
moradores da antiga Fazenda Palestina, hoje Associação dos Trabalhadores da Agricultura de
Cravolândia, título conseguido por um processo de união e luta por garantia de reconhecimento
social e de sobrevivência, além da prática da agricultura familiar.

25

2 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA

A vida no campo tem conotações de simplicidades, mas é um espaço de trabalho e de
produção constante, até pela necessidade que essas pessoas têm de se desenvolver
economicamente e de fomentar o comércio da região com ofertas de produtos naturais e
diversificados. A relação do trabalhador com o conhecimento se torna prática nessa condição,
isso a depender da realidade e da necessidade que cada um tenha do conhecimento. Para isso a
pesquisa se constituiu como uma estratégia fundamental para o desenvolvimento de ações na
localidade compreendendo primeiramente as necessidades da população residente nesse
espaço, bem como os caminhos corretos para o desenvolvimento dessas ações.
Para Gatti (1999, p. 16), “a pesquisa é um cerco em torno de um problema. É necessário
escolher instrumentos para acessar a questão, vislumbrar e escolher trilhas a seguir e modos de
se comportar nessas trilhas, criar alternativas de ação para eventuais surpresas, criar armadilhas
para capturar respostas significativas. ” Nesse sentido, com a perspectiva de conhecer melhor
o comportamento sociocultural, ambiental e de trabalho de uma comunidade rural em
Cravolândia, buscamos aprofundar esse estudo com a perspectiva da vivência prática por meio
de ações refletidas junto aos trabalhadores rurais e desenvolvidas na localidade.
Para Thiollent (1984, p. 46), “a metodologia não consiste em num pequeno número de
regras. É um amplo conjunto de conhecimentos com o qual o pesquisador procura encontrar
subsídio para nortear suas pesquisas.” Na observação do autor, os objetivos da pesquisa
influenciam a escolha da metodologia. Minayo (2001), ao abordar teorias, métodos e
criatividade, aponta que:

Diferentemente da arte e da poesia que se concebem na inspiração, a pesquisa
é um labor artesanal, que se não prescinde da criatividade, se realiza
fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos, proposições,
métodos e técnicas, linguagem esta que se constrói com um ritmo próprio e
particular. A esse ritmo denominamos ciclo da pesquisa, ou seja, um processo
de trabalho em espiral que começa com um problema ou uma pergunta e
termina com um produto provisório capaz de dar origem a novas
interrogações. (MINAYO, 2001, p. 25-26).

Nessa perspectiva, este trabalho se constituiu em paralelo a um diversificado referencial
bibliográfico, como suporte para compreensão mais crítica do problema, do caminho da
abordagem qualitativa, da caracterização do lugar, contemplando dimensões sociais, culturais
e econômicas, do caminho por meio da pesquisa-ação, compreensão dos sujeitos e da
localidade, a aproximação com os colaboradores, dos círculos de cultura, bem como do diário
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de campo, utilizado para anotações e registros da compreensões e observações mais subjetivas
do autor.

2.1 ABORDAGEM QUALITATIVA

A observação pode ser considerada como um processo cultural, pessoal e seletivo, que
sofre diversas influências dos diferentes olhares, variando de pessoa para pessoa. Basta
refletirmos que duas pessoas diferentes podem ter posições diferentes sobre um determinado
fenômeno que se queira investigar. Isso depende da implicação pessoal, da vivência, da
experiência com relação à aspectos da realidade. Quando a observação é empregada como
método científico, a sistematização precisa ser constante e controlada por meio de
planejamentos em que se delimita o objeto a ser pesquisado, espaço, tempo além de como os
dados serão coletados. Segundo Ludke e André (1986), em pesquisas qualitativas:
a observação direta permite também que o observador chegue mais perto “da
perspectiva dos sujeitos", um importante alvo nas abordagens qualitativas. Na
medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos
sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é. o significado que
eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. (LUDKE e
ANDRÉ, 1986, p. 26).

Essa colocação define com clareza o que se pretende com esse trabalho bem como a
escolha do método qualitativo, na busca por entender um problema de base social. Richardson
(2015), ao abordar a Pesquisa social: métodos e técnicas qualitativas, nos diz que:

os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das
particularidades do comportamento dos indivíduos. (RICHARDSON, 2015,
p. 80).

Nesse sentido essa proposta permite o desenvolvimento de uma sequência de ações em
torno do entendimento do fenômeno estudando, na qual o foco do interesse da pesquisa não é
apenas o produto final, mas valorizar o processo de constituição dos resultados, que se torna
rico à medida que o pesquisador juntamente com os sujeitos da investigação observa, analisa,
regista, descreve, avalia, refaz, considerando não apenas aquilo que é previsível, como também
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outros elementos muito subjetivos que requerem do pesquisador uma certa capacidade de
compreender as entrelinhas do processo de investigação.
A partir da compreensão de pesquisa qualitativa em Ludke e André (1986), foi possível
traçar o esquema abaixo que melhor demonstra o método de análise de dados escolhido.

Gráfico 1- Principais características básicas da pesquisa qualitativa que configuram o método

Dados indutivos, o foco do
pesquisador não está na
evidência,
ou
na
comprovação das hipóteses
iniciais.

Atribui valor ao significado dado
pelas pessoas à vida, análise o
modo e a atenção que as pessoas
estão dado à questão foco

Contato direto do
pesquisador
com
espaço investigado, o
ambiente

Os dados são descritivos e incluem
descrição pessoal, situações da
acontecimentos, entrevistas, registros
fotograficos, dentre outros.

A
preocupação
se
constitue maior com o
precesso que com o
produto.

Fonte: Ludke e André (1986).

2.2 O LÓCUS DA PESQUISA

A Fazenda Palestina fica localizada na área rural do município de Cravolândia, cidade
localizada no Território de Identidade, Vale do Jiquiriçá, com uma extensa área territorial,
coberta por caatinga e matas, que se limita com os municípios de Santa Inês, Itaquara,
Jaguaquara e Ubaíra.
A fazenda Palestina no passado foi palco de grandes produções cafeeiras na região, com
exportação para países europeus; atualmente, apresenta construções mais antigas em ruínas, por
depredação, falta de conservação e investimentos para manutenção. O espaço hoje, já
modificado pela ação do tempo e da depredação patrimonial, ainda conserva a sede em estilo
colonial, uma pequena escola, uma igreja onde eram celebradas missas e até casamentos.
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Fotografia 1- Sede da Fazenda Palestina

Fotografia 2- Igreja na sede da Palestina

Fonte: Autor (2018).

Ainda existem na localidade as casas dos moradores, imóveis da época em que a fazenda
foi constituída e outras construções já em condição de ruínas, como os galpões que serviam
como espaço para beneficiamento do sisal, a segunda maior plantação que a fazenda realizava,
ficando atrás apenas do café. Há, também, a antiga fábrica de beneficiamento de café, os
terreiros onde era secada a produção cafeeira, tudo já degradado pela ação humana e o efeito
do abandono a que esteve submetida ao longo do tempo.
A falta de uma política local de conservação patrimonial junto às propriedades rurais
tem feito com que muitos espaços e construções de elevado valor histórico deixem de existir,
já que a falta de recursos para investimentos tem reduzido esses espaços a ruínas, além disso a
incompreensão humana diante do valor histórico e cultural dos bens materiais e imateriais tem
corroborado para o aceleramento de processos depredatórios. Segundo Mukai, (2003) ao tratar
da degradação do patrimônio histórico e cultural e ao abordar a degradação do meio ambiente
cultural e os meios de se combatê-la, fica claro que:

no Brasil, não obstante a vasta legislação existente sobre o assunto, a
preservação, conservação e repressão aos delitos cometidos contra o nosso
patrimônio histórico e cultural é quase inexistente. Embora os órgãos e/ou
entidades da União, dos Estados e de alguns municípios tenham se esforçado
para o cumprimento de suas missões, geralmente eles não contam com
respaldo financeiro e de pessoal para uma eficaz proteção do patrimônio
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cultural e artístico. No geral, a degradação do nosso patrimônio cultural se dá
pelas seguintes vias e razões: a) escassa vigilância do Poder Público na
fiscalização dos bens tombados (a mídia constatou, recentemente, o roubo de
inúmeras imagens e objetos de valor histórico ou artístico, retirados
normalmente de igrejas e/ou museus); b) dificuldade de preservação dos
objetos e imóveis tombados; c) inação do Poder Público (Executivo) quanto a
tombamentos de bens que contenham valor histórico, paisagístico,
arqueológico, histórico e/ou cultural. (MUKAI, 2003, p. 37).

Tomando como exemplo os indicadores de sustentabilidade cultural de assentamentos
rurais em Teresina - PI, expressos por Oliveira, Monteiro outros autores (2016, p. 99), entendese que:

Um dos mais importantes aspectos da sustentabilidade de um ambiente
constitui a dimensão cultural do seu povo. Entretanto, ao longo dos estudos
realizados sobre as condições de vida nos assentamentos rurais, observa-se
que essa perspectiva permanece obscura na política de reforma agrária e
negligenciada na experiência vivida nesses espaços.

A compreensão política que devemos passar a construir é da não aceitação constante
dos espaços rurais e movimentos sociais, como local de abandono. Há sempre algo a fazer, uma
ação a ser realizada, uma motivação a ser direcionada para o reconhecimento e percepção da
identidade cultural de um povo. As figuras abaixo demonstram o patrimônio cultural material,
da fazenda palestina sendo que parte dele em ruína vem sendo recuperado por força de ação
administrativa e colaborativa dos próprios assentados.

Fotografia 3- Escola Fazenda Palestina

Fonte: Autor (2018).

Fotografia 4- Ruínas da antiga usina de café
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Hoje o espaço, modificado, traz um pouco da configuração da ocupação dos assentados,
com a construção de novas casas, construídas pela aquisição de créditos de programa de
moradia rural, do governo federal, a construção de casa de farinha, açudes e outros.
No passado, a fazenda representava uma fonte empregadora, geradora de renda na
localidade e região, por ser uma propriedade com extensas plantações de café, com colheita
ainda no modelo artesanal, utilizando o trabalho manual. A produção cafeeira dessa localidade
era escoada para países europeus, o que garantia a valorização do produto no mercado externo.
De acordo com Durán e outros autores (2017), acerca do café e seus aspectos gerais e
aproveitamento para além da bebida:

O Brasil é maior produtor de café no mundo, possuindo um parque cafeeiro
(café arábica e conilon) de 2,2 milhões de hectares, distribuídos em 15 estados:
Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso,
Mato Groso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rondônia e São Paulo. Os maiores produtores são Minas Gerais e Espírito
Santo, responsáveis por aproximadamente o 75% da produção brasileira.
(DURÁN, et. al, 2017, p. 109).

As condições climáticas favoreceram a plantação e que esta se espalhasse rapidamente
por vários estados do país. Na Fazenda Palestina, os vultosos cafezais eram cultivados em área
de solo fértil, áreas de florestas e de clima propício que permitiu o desenvolvimento da planta
e a qualidade dos grãos. Além do café, a fazenda também se dedicava ao cultivo do sisal,
utilizado na fabricação de cordas e tapetes, que eram comercializados por seu proprietário.
Ainda era dada atenção à criação de bovinos, muares, asininos, equinos e aves.
Na década de oitenta, do século passado, o café na região começou a dar sinais de
decadência, as grandes áreas produtoras já não rendiam tantos grãos, tampouco eram realizados
investimentos significativos em torno da melhora do solo, com reparação através de nutrientes
orgânicos, poda da lavoura e o cuidado no manejo da plantação, a renovação de mudas ou
abertura de novos campos para cafezais. Além disso, o baixo preço no mercado interno fez com
quem muitos agricultores abandonassem as lavouras cafeeiras que gradativamente foram
deixando de existir.
Com base no descrito acima, os autores Lopes e Araújo, entre outros, (2014) abordam as
consequências da cafeicultura convencional e as opções de modelos sustentáveis de produção
agrícola orgânica e agroflorestal, deixando claro que:
acredita-se que o abandono de diversas áreas cafeeiras é ocasionado pelo
rápido depauperamento das lavouras, visto que essas, arranjadas em
monoculturas, sofrem com as adversidades climáticas (sol, estresse hídrico,
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ventos) e fitossanitárias. A ausência de práticas conservacionistas de solo
possibilita o seu empobrecimento e contribui com a má nutrição dos cafeeiros.
A deficiência nutricional das plantas aumenta a sua susceptibilidade às pragas
e doenças. Além disso, a degradação ambiental promove desequilíbrios
ecológicos, que consequentemente, favorecem o aumento da incidência de
pragas e doenças nas lavouras cafeeiras. (LOPES; ARAÚJO et. al, 2014, p.
13).

As grandes plantações de cafezais representavam a maior atividade econômica dessa
fazenda, além da geração de emprego e renda. Com o fim das plantações, houve uma decadência
econômica e falência completa da instituição. Ao longo dos anos, com a extinção do café na
localidade, os moradores da Fazenda Palestina viveram momentos de extrema vulnerabilidade
social, fazendo com que muitos migrassem para área urbana da cidade ou mesmo buscassem o
mercado de trabalho na capital do estado e fora dela, deslocando-se principalmente para os
estados de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina, em busca de mercado de trabalho formal.
Ao discutir o contexto das migrações, Gonçalves (2001) nos diz que:

as migrações costumam figurar como o lado visível de fenômenos invisíveis.
Aparecem muitas vezes como a superfície agitada de correntes subterrâneas.
Verdadeiros termômetros que, ao mesmo tempo, revelam e escondem
transformações ocultas. Os grandes deslocamentos humanos, via de regra,
precedem ou seguem mudanças profundas, seja do ponto de vista econômico
e político, seja em termos sociais e culturais. Os maremotos históricos
provocam ondas bravias que deslocam em massa populações e povos inteiros.
Numa palavra, a mobilidade humana é em geral um sintoma de grandes
transições. Quando ela se intensifica, algo ocorreu ou está para ocorrer, ou
melhor, algo está ocorrendo nos bastidores da história. (GONÇALVES, 2001,
p. 173).

Outros trabalhadores permaneceram na localidade, alguns já possuíam idade avançada,
baixa escolarização, experiência de vida extremamente ligada ao trabalho rural, o que
dificultava a fixação e acesso ao mercado de trabalho nessas capitais. Com o passar dos anos,
esses mesmos moradores, seus familiares e outros moradores da área urbana passaram a
comungar das ideias para formação de grupos sociais ligados ao movimento de luta pela posse
da terra, já que o país vivia um momento de inspiração motivado por grupos e entidades que
conduziam os menos favorecidos a fixação no campo.
Segundo Martins (2013), no trabalho intitulado “Movimentos sociais e educação do
campo: a experiência dos jovens do MST no Paraná”,

Ao falarmos sobre movimentos sociais rurais estamos nos referindo
especificamente aos movimentos de trabalhadores rurais, ou seja, de pequenos
agricultores, de sem-terra, de atingidos por barragens, de mulheres
camponesas, indígenas, quilombolas, etc. Também consideramos que estes
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movimentos só podem ser compreendidos, ainda que se leve em conta suas
particularidades, no âmbito da luta de classes na sociedade. (MARTINS, 2013,
p. 209).

A Fazenda Palestina era uma vila idealizada pelo primeiro proprietário; após o momento
de abandono, se tornou espaço de lutas pela posse da terra, posteriormente um assentamento
rural, mais tarde oficialmente nomeado Associação dos Trabalhadores da Agricultura de
Cravolândia, ocorrido em 20 março 1999, com a presença de representantes do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) 1.
Nessa ocasião instituiu-se a associação, constituída por 164 associados, foi dada posse
aos membros da primeira diretoria executiva, em assembleia específica para esse fim. Além
disso, passou a ocorrer na localidade, um processo de formação de representantes para
compreender o contexto desse tipo de movimento social, e as implicações para sua gestão.
Para Penna e Rosa, (2015) essa relação mediada por agentes ligados a órgãos
governamentais já vinha ocorrendo em outros espaços do país, sendo o INCRA a principal
entidade mediadora desse processo, de reconhecimento e apropriação de políticas públicas de
Estado, criado em 1970, pelo Decreto-lei nº 1.110, com a função de assumir posição de defesa
dos interesses de sem terras, quilombolas, e outros grupos de trabalhadores que estavam ligados
diretamente a terra, tornando-se um órgão de execução da reforma agrária.
O INCRA, como órgão de defesa de interesse dessa classe, tem demonstrado
sensibilidade nas suas ações, na transição das mudanças e transformação político social a que
o Brasil estava submetido. Do período de 2001 a 2004, existia no país um grande número de
movimentos em defesa da posse da terá, sendo realizado, sobretudo em Pernambuco, esses
movimentos encabeçados pelo MST2 e federações filiadas à Contag, que buscavam liderar
ações resultantes em ocupações de propriedades rurais, destruição e morte de militantes e
fazendeiros, em intenso conflito pela posse da terra.

1

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), é criado como entidade autárquica, vinculada ao
Ministério da Agricultura, por força do Decreto-Lei Nº 1.110, de 9 de julho de 1970, do Presidente da República.
O órgão após cariado passa a substituir, com total autonomia, funções de outros órgãos como: Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária (IBRA), do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA) e do Grupo Executivo da
Reforma Agrária (GERA), que ficam extintos a partir da posse do Presidente do novo Instituto. Dados contidos
no (Decreto-Lei Nº 1.110. p.1).
2
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, também conhecido como Movimento dos Sem Terra ou
MST, é fruto de uma questão agrária que é estrutural e histórica no Brasil. Nasceu da articulação das lutas pela
terra, que foram retomadas a partir do final da década de 70, especialmente na região Centro-Sul do país e, aos
poucos, expandiu-se pelo Brasil inteiro. O MST teve sua gestação no período de 1979 a 1984, e foi criado
formalmente no Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que se realizou de 21 a 24 de janeiro
de 1984, em Cascavel, no estado do Paraná. (CALDART, 2001, p. 207).
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O INCRA é o órgão responsável por representar o governo e estabelecer a mediação
entre os representantes, na busca por abertura de créditos, políticas de desapropriação de terras,
e a formação de grupos de assentamentos.

2.2.1 O município de Cravolândia

O contexto que envolve a Fazenda Palestina tem relação direta com a emancipação
política de Cravolândia. A fazenda fica localizada na zona rural do município e se constituiu
como espaço de fortes influências socioeconômicas, políticas e culturais para a emancipação
política da cidade. A fotografia abaixo ilustra o movimento representativo do processo
emancipatório de Cravolândia.

Figura 1 - Ato político, que demarca os processos de emancipação política do Município de
Cravolândia-BA, liderado pelo Sr. Mário Cravo.

Fonte: Acervo da Casa de Cultura Mário da Silva Cravo – Cravolândia-BA.
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Figura 2 - Imagem representativa do município de Cravolândia-BA.

Fonte: SEI, (2011).
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O munícipio de Cravolândia, antes da emancipação política, que o reconheceu como
município baiano, pertencia ao município de Jiquiriçá, posteriormente passou a ser espaço da
cidade de Santa Inês. No ano de 1961, ocorrendo na localidade o primeiro plebiscito com o
objetivo de emancipar a localidade, o ato datado em 16 de julho de 1962 ficou historicamente
conhecido como “Dia do Sim”, no qual o povoado foi elevado ao grau de município com a
denominação de “Cravolândia”, de acordo a Lei Estadual nº 1.714, de 16 de julho de 1962,
tendo como primeiro prefeito o Sr. Mário da Silva Cravo.
Figura 3 – Praça Lomanto Júnior - Cravolândia-BA.

Fonte: Acervo da Casa de Cultura Mário da Silva Cravo.

Segundo informações da SEI (2010), o município se constituiu com uma área territorial
de 182,6 km2, e coordenadas geográficas com Latitude: 13º21´31 e Longitude: 39° 48' 54'', a
uma altura média de 477 m acima do nível do mar. Caracteriza-se pelo clima semiárido,
subúmido a seco e úmido. Localizado no Território de Identidade Vale do Jiquiriçá, constituído
pelos municípios de Amargosa, Brejões, Elísio Medrado, Irajuba, Itaquara, Itiruçu, Jaguaquara,
Jiquiriçá, Lafayette Coutinho, Laje, Lajedo do Tabocal, Maracás, Milagres, Mutuípe, Nova
Itarana, Planaltino, Santa Inês, São Miguel das Matas e Ubaíra. O principal acesso a
Cravolândia se dá pela rodovia BA-553, na Região Caminhos do Jiquiriçá, que faz divisa com
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os municípios de Santa Inês, Itaquara, Ubaíra, e Venceslau Guimaraes, e está a
aproximadamente 287 km de Salvador, a capital baiana.
Numa análise e extração de dados constantes nos arquivos do Estatuto dos Municípios
Baianos, é possível descrever que, quanto à regionalização, Cravolândia está localiza na
Mesorregião Geográfica: Centro Sul Baiano, Microrregião Geográfica, Jequié, Sudoeste da
Bahia, tendo como Região Administrativa, Jequié. Quanto aos recursos naturais, a temperatura
média varia em torno de (ºC): 22,7, com períodos chuvosos que vão de novembro a abril, com
solos com as características de Alissolos, Latossolos, Luvissolos e Planossolos. O tipo mais
comum de vegetação no município são as Florestas Ombrófilas Densas e Floresta Estacional
Semidecidual. Hidrograficamente o município é banhado pelo Rio Piabanha, Rio Olhos
D’Água, Rio Preto, Rio Salobro ou Água Branca e Riacho Palmeiras.

Figura 4 - Mapa de divisão territorial dos municípios localizados no Território de Identidade Vale do
Jiquiriçá.

Fonte: SEI (2011)
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Nessa localidade é perceptível uma demarcação de diferentes biomas, sendo formados
por caatinga e mata atlântica. A área rural do município em maioria é constituída pela mata
atlântica em muitos espaços em avançado processo de degradação. O contexto que envolve a
derrubada de matas na região de Cravolândia vem ocorrendo há longos anos, como processo de
venda ilegal de madeiras, abertura de campo para criação de gado, plantio de banana, cacau e
outras atividades ligadas a agricultura, tornando a cada dia as áreas com menor cobertura de
florestas.
O município era banhado por um pequeno rio que se constituía como perna da Bacia do
Jiquiriçá, mas, ao longo dos anos, o rio desapareceu completamente em decorrência do
desmatamento, do descuido da população, assoreamento, retiradas das matas ciliares e
represamento de água em barragens nas propriedades privadas, comprometendo a alimentação
do curso do rio. A região apresenta solo fértil, o que proporcionou o cultivo de diferentes
culturas. Segundo dados de Matos, Santana e outros autores (2015), em pesquisas realizadas no
circuito do Vale do Jiquiriçá e no município de Cravolândia destacam-se a fruticultura e a
horticultura. Estas atividades têm fomentado o desenvolvimento econômico e a geração de
emprego e renda local e da região. Além dessas, o café, a mandioca, laranja, maracujá, banana,
mamão, limão, abacaxi, tangerina, melancia e uva são produzidos em algumas cidades na
extensão do Vale.
A SEI aponta que, em 2010, de acordo ao Censo Demográfico a população do município
era correspondente a 5.041 habitantes. Desses, 1.861 habitantes residiam na área urbana do
município, dentre os quais 2.484 habitantes eram do gênero feminino e 2.557 do sexo
masculino, prevalecendo um número maior de homens em comparação com a população
feminina. Em comparação aos dados 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a população da cidade de Cravolândia estava estimada em 5.568 habitantes,
um crescimento de 10,5%. O quadro, abaixo, é uma representação dos dados constantes nos
Indicadores do município de Cravolândia para a população até 2.030.
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Quadro 1- Indicadores do município de Cravolândia para população até 2.030

POPULAÇÃO

Censo Demográfico

Estimativa

Projeção

2000

2010

2015

2020

2025

2030

5.001

5.041

5.560

5.159

5.204

5.236

População censitária por situação de moradia – 2010

Urbana

Rural

Urbanização

Total

3.180

1.861

63,1%

5.041

População censitária por faixa etária 2010
0 a 14
anos

15 a 64
anos

Acima de 64 anos

Total

1.366

3.210

465

5.041

População censitária por gênero

Masculino

Feminino

Razão de sexo

Total

2.557

2.484

102,9

5.041

Fonte: IBGE: SEI (2010).

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o
descrito no quadro abaixo, é possível traçar um quadro demonstrativo das características das
propriedades rurais, das matas existentes, lagos e açudes, terras degradadas e agricultáveis do
município.
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Quadro 2 - Características dos espaços naturais do município de Cravolândia

DESCRITORES

ANO

TOTAL

População

2017

5.576 pessoas

Área dos estabelecimentos agropecuários

2006

10.893 estabelecimentos

Assentado sem titulação definitiva

2006

430 assentados

Proprietário

2006

10.431 proprietários

2006

1.217 áreas

2006

912 matas e florestas

2006

673 áreas naturais

2006

161 áreas

2006

42 espaços

2006

153 espaços

Área plantada com forrageiras para corte (destinadas ao
corte e uso na alimentação de animais)
Matas e florestas naturais destinadas à preservação
permanente ou reserva legal
Naturais (exceto aquelas destinadas à preservação
permanente e aquelas em sistemas agroflorestais)
Áreas com espécies florestais variadas (árvores e
palmáceas) usadas para lavoura e criação de animais
Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para
exploração da aquicultura
Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas,
etc.)

Fonte: IBGE – Municípios - 2006/2017.

Os últimos anos vêm sendo marcados pela necessidade de maior atenção às questões
ambientais. Essa passa a ocupar um lugar de destaque já que muitas discussões em torno do
tema têm fomentado recorrentes debates na esfera social, no campo da educação e do
conhecimento humano, numa tentativa de despertar na sociedade de modo geral uma visão
reflexiva e consciente da ação predatória que o homem tem adotado frente à natureza,
representado pelos resultados dos grandes impactos e modificações a que tem submetido o meio
ambiente constantemente.
O acelerado processo de urbanização junto aos ambientes naturais tende a modificá-los
para dar espaço a residências, praças, escolas, quadras esportivas e áreas de lazer. Outros
espaços são transformados em campos de pastagens para animais e indústrias que normalmente
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têm contribuído para poluição de rios e ampliação da degradação ambiental. Segundo Gouveia
(1999), ao abordar o contexto de saúde e meio ambientes nas cidades:

essa revolução urbana pela qual quase o mundo todo vem passando,
caracterizada pelo crescimento das cidades, trouxe também consequências
ambientais profundas. Entretanto, é possível dizer que a degradação do meio
ambiente pelo homem tem sido pior principalmente nos países mais pobres,
uma vez que neles a urbanização vem ocorrendo de maneira muito rápida e,
pode-se dizer, na maioria das vezes de forma não planejada, não controlada e,
principalmente subfinanciada. (GOUVEIA, 1999, p. 53).

Na maioria dos grandes centros, o que se tem visualizado são enxurradas de esgotos em
rios e praias, acúmulos de lixos, contaminação e morte de peixes e animais aquáticos. Em
cidades menores, localizadas distantes das grandes capitais, a degradação vem associada à
poluição dos rios, à caça indiscriminada, ao excesso de queimadas para prática da agricultura e
pastagens, ao uso demasiado de agrotóxicos, dentre outras práticas, que corroboram para a
modificação dos espaços naturais.
A relação homem, espaço e natureza estabelece os modos de produção e economia. A
natureza oferece ao homem as condições necessárias para realização do trabalho, o crescimento
da economia local, o desenvolvimento social e humano. Muitas atividades agrícolas passam a
ser realizadas em assentamentos e tendem a modificar a dinâmica dos espaços, pela força de
seu objeto que busca a transformação social e a produção, necessitando que se estabeleça um
novo processo de relação homem natureza. Segundo Leite, Heredia e Leonilde entre outros
(2004),
os assentamentos rurais representam um fato novo e importante na história
recente da luta pela democratização do acesso à terra no Brasil. Trata-se de
um universo amplo – formado por mais de cinco mil projetos e mais de 500
mil famílias –, bastante diversificado e espalhado por todas as regiões do país.
Mais do que representar a etapa final de uma longa jornada pela conquista da
terra, a constituição dos assentamentos significa a abertura de novos
horizontes de vida e de trabalho. (LEITE, et. al, 2004, p. 11).

Esses sujeitos, que buscam a democratização do acesso à terra são homens, mulheres,
jovens e crianças imbuídos num projeto de lutas e resistências. Na busca pelo reconhecimento
da cidadania, marcados por histórias de negação e que passam a constituir-se como autores de
novas relações. Para Leite e outros autores (2004), essas mulheres e homens, na sua nova
condição de assentados e a partir de suas histórias, retomam trajetórias interrompidas e laços
familiares e estabelecem novos espaços de sociabilidade comunitária e novas situações de
inserção econômica, política e social.
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O assentamento se torna a consolidação de contextos de lutas históricas que passa a
modificar a realidade territorial. Quando implantados, surgem uma nova ordem de relações,
organizada em coletivos, necessitando de políticas públicas para garantia de acesso dos
assentados a serviços básicos como saúde, moradias, acompanhamento social, educação, apoio
técnico e financiamento para comprar sementes, preparar o solo, criação de animais. Então
passa a ser uma responsabilidade desses espaços cuidar do meio ambiente, contribuindo para a
produção de formas e manejos sustentáveis, demarcação de reservas e áreas de preservação
ambiental.

2.2.2 Condições Econômicas

Embora algumas transformações sociais e políticas possam ter ocorrido na agropecuária
brasileira, ainda assim são fortes as desigualdades sociais no meio rural, sobretudo em pequenas
cidades do país. Geralmente o que se torna mais visível é a prática da agricultura de
características familiar, onde o sujeito em sua maioria tem a sua atividade agrícola ligada à
agricultura de subsistência, não são assalariados, nem organizados em unidades produtoras, não
há uma organização espacial, nem tão pouco uma utilização de maquinário moderno associado
ao uso tecnológico. De acordo com dados do Ministério da Educação, constados no Coleção
Cadernos de EJA (2007), acerca dos dados do trabalho no campo em relação à agricultura
familiar,

um em cada cinco trabalhadores brasileiros está ocupado no setor agrícola.
São cerca de 16,5 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (PNAD), do IBGE. Das quais, apenas 1,5 milhão tem
carteira assinada e cerca de 520.000 são empregadores rurais. Na agricultura,
menos de 10% dos trabalhadores são legalmente contratados, enquanto a
média de formalização do emprego no país é três vezes maior. Para cada
assalariado com registro em carteira no campo, dois são contratados na
informalidade. Dos cerca de 11 milhões restantes, dois terços trabalham por
conta própria ou produzem apenas o suficiente para comer e um terço não
recebe remuneração alguma. (MEC, 2007, p. 7).

O que se nota é uma massa de pessoas, fragilizadas economicamente, dependentes da
criação de políticas sociais e compensatórias, que possam amenizar as péssimas condições de
vida, trabalho, habitação, educação e saúde em que vivem. Segundo Junior e Sampaio (2005):
O problema da pobreza neste país afeta fundamentalmente e de maneira mais
severa a área rural da região Nordeste do Brasil. É conhecido o recente
crescimento econômico que essa região alcançou nos últimos anos, contudo,
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não foi suficiente para livrá-la dos elevados níveis de pobreza, especialmente
os relacionados à sua sociedade rural. (JUNIOR e SAMPAIO, 2005, p. 556).

Normalmente, a maioria dos sujeitos que se fixam no campo tem origem rural, outros
possuem vivência urbana, são chefes de família, autônomos, desempregados, muitas vezes
analfabetos, que recorreram aos espaços rurais, onde se fixam e passam a produzir em terras
como meeiros. Especificamente no caso dos assentados da Fazenda Palestina, os sujeitos
passaram a se organizar em torno de um interesse coletivo, brigaram pela posse da terra e hoje
são donos de lotes, onde praticam a agricultura, criam animais, cultivam produtos diversificados
como a mandioca, frutas, verduras e hortaliças.
A disposição para lidar com a plantação ou mesmo a posse da terra ainda não foi uma
condição para livrar a população assentada da condição de pobreza. Economicamente
permanecem dependentes de ajudas de créditos, para a realização de pequenas ações, muitas
vezes, malsucedidas, o que os tornam mais dependentes e escravizados das agências
fomentadoras desses empréstimos. Não sendo incomum o endividamento sem a possibilidade
de realizar novos financiamentos, que possam lhes permitir comprar sementes, comprar
equipamentos de trabalho, preparar o solo ou mesmo manter-se com dignidade nos períodos de
estiagem.
A posse da terra tão somente não representa a garantia de uma vida digna nesses espaços,
já que associada a ela advém uma série de problemas, dentre eles o despreparo do próprio
agricultor, a falta de recursos que permita a esses sujeitos prover o sustento familiar, a falta de
assistência técnica dentre outros. Essa nova dinâmica e ordem social requer uma nova mudança
na visão sobre o mundo rural e a necessidade da compreensão de seus impactos, além do seu
lugar num projeto nacional.
Os trabalhadores do campo, oprimidos e relegados ao esquecimento no seu contexto de
vivência, pela realidade das suas áreas de moradia ou pelas características de formação
sociocultural do povo brasileiro enfrentam debates políticos que resistem à reforma agrária e
adotam a ideia do assentamento como favela rural. Amparados na leitura de Leite, Heredia e
Leonilde entre outros autores (2004), entendemos que:
De forma recorrente caracterizam-se os assentamentos como favelas rurais –
espaços de indigência formados por pessoas “estranhas” à agricultura e que
deveriam, na melhor das hipóteses, ser objeto de políticas assistenciais –,
exemplo do desperdício dos recursos públicos e demonstração do fracasso da
reforma agrária. Essas mitificações contribuem mais para ocultar do que
desvelar o significado dos assentamentos, mais para empobrecer do que para
qualificar e aprofundar o debate evidenciando sua complexidade e seus
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desafios. Daí a importância das iniciativas que expõem com rigor as atuais
dificuldades, identificando suas causas como condição para a redefinição de
práticas e de políticas públicas. Ao se dispor as experiências, algo que
interessa profundamente àqueles que reconhecem as potencialidades
transformadoras da reforma agrária e o direito de trabalhadores e
trabalhadoras refazerem suas vidas. (LEITE; HEREDIA; LEONILDE et. al,
2004, p. 12).

De maneira geral, os autores supracitados consideram que cerca de 90% da população
maior de 14 anos dos assentados, tenha relação direta com assentamentos, trabalhando
diretamente em lotes. Ainda acrescenta que os assentamentos geram emprego e renda para
famílias e outras pessoas. Quando são fomentados por ajudas de créditos, os assentamentos
passam a influenciar a economia local, o comércio e passam a influenciar a visão de que o
morador urbano passa a ter do assentado. Os conflitos e a desqualificação são substituídos por
uma visão concreta de produtividade, distribuição de renda e desenvolvimento socioeconômico.
Contudo ainda assim deverá permanecer a necessidade de se reconhecer socialmente o
assentado e a reforma agrária, no âmbito das discussões políticas com fomento ao
desenvolvimento social e humano.

2.2.3 Condições Culturais
Em se tratando de educação, o país nunca ofereceu uma educação pública de qualidade,
sobretudo às classes mais inferiorizadas na esfera social. Quando trazemos a luz da reflexão a
discussão sobre a educação oferecida a moradores de áreas rurais ou do campo, o que temos
percebido é que essa educação sempre esteve sob forte influência da elite dominante no país.
Além da péssima qualidade do ensino e dos programas direcionados a esse público, a educação
não tem sido contemplativa de todos, e esse fator tem contribuído para que ainda possam ser
considerado altos os indicadores de analfabetismo no meio rural. Segundo dados, quanto aos
indicadores do analfabetismo no município de Cravolândia, é possível encontrar o que se
estabelece no gráfico abaixo.
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Gráfico 01- Ilustrativo dos indicadores de pessoas alfabetizadas e analfabetas no município de
Cravolândia 2010.

Analfabetismo - Cravolândia-BA - 2010

1.623

3.418

Não alfabetizados

Alfabetizados

Fonte: Construído a partir da análise de dados do IBGE - 2010.

No Brasil, o quantitativo de pessoas jovens em condição de analfabetismo com idades
de até quinze anos, corresponde a 8,0%, 12,9 milhões de analfabetos, (IBGE, 2015). Essa
condição tem feito com que o analfabetismo ainda seja tema recorrente e de amplas discussões
no contexto da educação brasileira, sobretudo, quando nos referimos àqueles que residem no
campo e que, ao longo do contexto histórico, não tiveram oportunidade de estarem inclusos nos
processos formativos. Milhares de trabalhadores e trabalhadoras ligados a áreas agrícolas,
membros de movimentos sociais, são analfabetos vivendo a limitação do mundo da leitura e da
escrita. Segundo Gadotti e Romão (2008), esses trabalhadores

[...] lutam para superar suas condições precárias de vida (moradia, saúde,
alimentação, transporte, emprego etc.) que estão na raiz do problema do
analfabetismo. O desemprego, os baixos salários e as péssimas condições de
vida comprometem o processo de alfabetização dos jovens e dos adultos
(GADOTTI; ROMÃO, 2008, p. 31).

Sem a pretensão de ocultar que os feitos e as políticas públicas que foram desenvolvidas
para reduzir as taxas de analfabetismo, é pertinente refletir que muitas dessas ações ainda
precisam estabelecer maior sintonia com as políticas definidas no interior dos movimentos
sociais, de forma a evitar embates e maior contemplação dos sujeitos. Buscando uma
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compreensão em Di Pierro e Andrade (2009), que discutem a escolarização em assentamentos
no estado de São Paulo, percebemos que tem ocorrido nos assentamentos do país resistências
contra algumas políticas de educação implantadas, a exemplo da nucleação e o transporte
escolar que desloca alunos para áreas urbanas. Esses processos de resistência, dentro desses
movimentos sociais, defendem a permanência do aluno no campo, ou a (re)construção de
escolas no campo, como um projeto de integração e transformação social, reforçando as
ideologias simbólicas e cultural de classe.
Os assentamentos são espaços conquistados por lutas e são representativos para muitas
famílias por permitirem vislumbrar novos horizontes, o desenvolvimento da agricultura, a
ligação com o mundo do trabalho agrícola, o desenvolvimento econômico, político, social,
cultural, além da inclusão e participação. Para Di Pierro e Andrade (2009),

nesse processo, a educação básica emerge como uma das primeiras demandas
da população, relacionada à escolarização e qualificação profissional das
novas gerações e também dos jovens e adultos, para os quais se colocam novas
exigências de letramento relacionadas à gestão técnica, econômica e ambiental
do empreendimento agrícola, à organização sociopolítica dos assentamentos
e sua representação perante os poderes públicos. (DI PIERRO; ANDRADE,
2009, p. 248).

A compreensão que o assentado passa a ter sobre a educação, que deve ser desenvolvida
no interior dos assentamentos, ou mesmo em lócus, torna-se uma motivação para a conquista
de novas perspectivas. Nesse contexto, podemos considerar a importância da organização social
como elo que ao longo das décadas e vem vencendo as barreiras e os processos de manipulação
de classes, opressão, analfabetismo e exclusão social.
Junior e Sampaio (2005) discutem o contexto de analfabetismo e da pobreza e colocam
a educação como de fundamental importância no contexto da redução dos índices de pobreza
na população, não deixando de considerar fatores como idade, localidade onde residem os
indivíduos. Os autores ainda acrescentam fatores condicionantes como a cor da pele e gênero e
reforçam a ideia de que é preciso educar para modificar essa dura realidade sociocultural, desses
sujeitos.
Bem sabemos que as organizações desses espaços diferem entre si e sofrem influências
nos diferentes estados e municípios do país. Alguns já possuem um grau maior de
desenvolvimento, outros são menos desenvolvidos, uns mais independentes e outros mais
necessitados das políticas compensatórias, devido ao nível de vulnerabilidade social a que estão
submetidos. Daí a necessidade e o compromisso da oferta de uma educação que contribua para
mudanças de comportamentos junto a esses sujeitos, na perspectiva do desenvolvimento
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intelectual, cultural, político e social. De acordo com o Decreto nº 7352/2010, em seu Art. 1º,
fica definido como população do campo :
I - populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os
pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma
agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os
povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais
de existência a partir do trabalho no meio rural. (BRASIL, 2010, p. 1).

De acordo com Arroyo (2001), acerca do conceito de educação do campo, a educação
oferecida para essa população deve ir além da oferta, se constituindo como uma educação dos
sujeitos e não para os sujeitos. Considerando a necessidade de se valorizar as características
culturais que formou esse público ao longo da vida. Assim ele nos diz que:

Trata-se de uma educação dos e não para os sujeitos do campo. Feitas sim
através das políticas públicas, mas construídas com os próprios sujeitos dos
direitos que as exige. A afirmação deste traço que vem desenhando a nossa
identidade é especialmente importante se levarmos em conta que, na história
do Brasil, todas as vezes que houve alguma sinalização de política educacional
ou de projeto específico, isto foi feito para o meio rural e muito poucas vezes
com os sujeitos do campo. Além de não reconhecer o povo do campo como
sujeito da política e da pedagogia, sucessivos governos tentaram sujeita-lo a
um tipo de educação domesticadora atrelada a modelos econômicos perversos.
(ARROYO, 2011, p. 151)

Nessa perspectiva a luta por educação e pela formação cultural desses sujeitos tem
implicações no rompimento das barreiras que aprisionaram milhares de sujeitos ao longo dos
anos, a processos educativos experimentais e que pouco contribuíram para o desenvolvimento
intelectual e humano dessas pessoas. Uma visão estreitada de educação que não tem
contemplado a classe trabalhadora do campo, enquanto sujeitos que têm avançado em busca de
transformações.
Para Arroyo (2011), o campo é formado por diferentes sujeitos, dentre eles, o pequeno
agricultor, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, reassentados, assentados, roceiros,
meeiros, sem-terra, lavradores, dentre outros. E sobre esses uma variedade de diferenças que
inclui a religião, a etnia e gêneros. Pessoas com vidas próprias e formas próprias de perceber o
mundo e estar no mundo, compreendendo as complexidades que os cercam resolvendo os
problemas mais comuns.
A Associação dos Trabalhadores da Agricultura de Cravolândia tem representado um
número de sujeitos comprometidos com o bem-estar local, na busca pelo desenvolvimento
social e humano, mas limitados pela carência e falta de políticas públicas que possam levá-los
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a uma maior formação, crescimento econômico e desenvolvimento local. A partir disso,
podemos perceber que os saberes inerentes à formação desses sujeitos precisam ser mais
amplos, para além dos limites do livro didático, mais da relação do cotidiano, da necessidade
de construção de novas linguagens ou afirmação destas linguagens. Mais entrelaçadas com suas
práticas de trabalho diário, da relação do cuidado com o meio ambiente, a saúde e a vida, das
lutas e superação dos processos de exclusão históricos.

2.3 PESQUISA-AÇÃO

O mundo contemporâneo tem se apresentado por vezes complexo e temeroso, em que
situações de grande importância social passam a exigir de cada um de nós, seres sociais,
compreensões mais reflexivas e críticas diante dessas demandas multifatoriais. Muitas dessas
estão ligadas às relações e práticas humanas; outras às relações e processos sócio-históricos,
políticos e culturais desenvolvimentistas. Nesse sentido, discutir a forma como o homem tem
se comportado diante das suas ambições pessoais e econômicas, impulsionadas pela
disponibilidade tecnológica, que de certa forma contribui para impactar os espaços naturais, as
formas de produção, o trabalho e as relações entre saúde e qualidade de vida, requer do
pesquisador comprometido com a pesquisa científica um olhar observador com flexibilidade
aos métodos de pesquisas mais apropriados para a produção de dados que se queira investigar.
Segundo Andrade (2004, p. 16), “[...] a pesquisa científica é um conjunto de
procedimentos sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar a
solução para os problemas propostos, mediante o emprego de métodos científicos.” A pesquisa
corrobora na resolução de um problema ou dificuldades que não teria solução automática, sendo
necessário estudos empíricos e conceituais, na ampliação de conhecimentos de uma dada
realidade social.
Muitas vezes esse problema a ser pesquisado nem é percebido numa determinada
circunstância de vida, de grupos sociais, de analfabetismo, de trabalho que se encontram
determinados cidadão em um espaço temporal. A complexidade que podemos atribuir ao que
podemos considerar como problemas depende do grau de percepção que se possa ter sobre esse,
e assim passar a demonstrar aos sujeitos como uma realidade da qual os mesmos possam avaliar
e considerar como um problema. Como descritivo dessa reflexão, basta imaginarmos uma
comunidade de trabalhadores do campo, que não tem conhecimentos técnicos quanto ao uso de
determinados produtos que esses utilizam no trabalho agrícola, a exemplo do agrotóxico, não
sabe ler nem escrever, mas utiliza uma variedade desses produtos na contenção de pragas que
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atacam as plantações. Num grau de incompreensão total, quanto aos riscos, malefícios,
impactos da contaminação nas suas produções alimentares, na contaminação dos seus
mananciais, bem como dos animais e do seu próprio organismo.
Nesse sentido a pesquisa passa a assumir uma responsabilidade formativa, junto aos
que se pretende envolver, exigindo do pesquisador uma gama de ações e procedimentos para
que assim ele possa concretizar os objetivos desse processo investigativo colaborativo. Para
esta construção adotamos como característica e finalidades, a pesquisa aplicada. Na definição
de Gil (2008):
A pesquisa aplicada, por sua vez, apresenta muitos pontos de contato com a
pesquisa pura, pois depende de suas descobertas e se enriquece com o seu
desenvolvimento; todavia, tem como característica fundamental o interesse na
aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos. Sua
preocupação está menos voltada para o desenvolvimento de teorias de valor
universal que para a aplicação imediata numa realidade circunstancial. De
modo geral é este o tipo de pesquisa a que mais se dedicam os psicólogos,
sociólogos, economistas, assistentes sociais e outros pesquisadores sociais.
(GIL, 2008, p. 27).

A pesquisa social valoriza o campo da realidade social para produção e obtenção de
novos conhecimentos. Os amplos aspectos que envolvem o homem e a sua dimensão de
comportamentos e relações entre si, definem a realidade social. De acordo com Gil (2008),
algumas críticas têm sido feitas a modelos de pesquisas rigorosos, sobretudo aquelas que em
seu desenvolvimento gera altos custos, amplos recursos humanos, não sendo garantida a
qualidade de seus resultados. Alguns modelos alternativos de pesquisas já são propostos, de
modo a demonstrar resultados mais relevantes, sendo a pesquisa-ação e pesquisa participante
métodos mais divulgados. Na definição de Thiollent (1985, p. 14), a pesquisa-ação “é um tipo
de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com
uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos do modo cooperativo
ou participativo."
A proposta metodológica adotada nessa construção foi a pesquisa-ação, já que não
bastaria apenas fazer levantamentos de dados na localidade sem que o pesquisador se
aproveitasse do momento para desenvolver uma relação de parceria com os integrantes da ação,
considerando uma série de fatores, dente eles: a importância do cenário, dos sujeitos, das
práticas de trabalho e produção a serem analisadas, bem como a vivência em assentamentos
rurais e a necessidade de educação não formal, considerando as especificidades e as demandas
vivenciais dos integrantes desses grupos sociais.

49

Para Thiollent (2009)

a pesquisa-ação é aquela que: [...] consiste em acoplar pesquisa e ação em um
processo no qual os atores implicados participam junto com os pesquisadores,
para chegarem interativamente a elucidar a realidade em que estão inseridos,
identificando problemas coletivos, buscando e experimentando soluções em
situação real. (THIOLLENT, 2009, p.2).

A participação do pesquisador no processo de conhecer precisa se revestir de
reciprocidade considerando que todas as pessoas que se envolverem no grupo pesquisado tem
sempre o que dizer, contribuir e fazer, o que torna a pesquisa mais interativa.
Neste sentido, diz Thiollent (1985) que “é necessário definir com precisão, qual ação,
quais agentes, seus objetivos e obstáculos, qual exigência de conhecimento a ser produzido em
função dos problemas encontrados na ação ou entre os atores da situação. ” O desenvolvimento
dessa proposta de intervenção junto a esses trabalhadores revela um papel fundamental, da
pesquisa na valorização dos conhecimentos e experiências desses trabalhadores que podem
corroborar para o desenvolvimento de novos saberes e linguagens sistematizadas, gerando
novos conhecimentos na base do movimento social, setores populares, possibilitando a
ampliação de linguagens críticas, sobre os principais problemas sociais, ambientais,
econômicos e culturais da localidade. Segundo Ander-Egg (1990).

Las vivencias de experiencias que expresan la sabiduría popular, no sólo
aportan al conocimiento de la realidad que es motivo de estudio, también
ayudan a los investigadores o promotores a la comprensión de los problemas
estudiados, vistos desde la perspectiva que la gente del pueblo tiene de ellos.
Se supera el error propio de los intelectuales de creer que se puede saber sin
comprender, y sin sentir las pasiones elementales del pueblo. Esto crea, como
explica Gramsci: «Una conexión orgánica en la cual el sentimiento-pasión se
convierte en compresión y, por lo tanto, en saber (no mecánicamente, sino de
un modo vivo)». Constituye una forma de democratización o socialización del
saber, producida por la transferencia de conocimientos (saberes que se
comparten) y de tecnologías sociales (capacidades de actuación que se
adquieren). Con esto se contribuye a crear poder popular conforme a aquello
de que «conocer es poder», ya que los sectores populares van adquiriendo
dominio y comprensión de los procesos y fenómenos sociales en los que están
insertos, y de la significación de los problemas que les aquejan. (ANDEREGG,1990, p. 34).

O saber popular precisa ser valorizado na compreensão do autor como instrumento
constitutivo de novos saberes científicos, por meio de pesquisas que consideram a realidade
vivencial desses atores sociais. Quando vivenciados por ambos, passa a ocorrer uma partilha,
socializada democraticamente desses conhecimentos, tornando o poder popular mais sólido a
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partir da compreensão e domínio das complexidades que os cercam e dos problemas que esses
precisam superar.

2.4 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

O conhecimento de uma realidade exige do pesquisador, além das pesquisas de campo
ou de outras fontes adotadas para a investigação, a busca por um conhecimento do fenômeno,
por meio de leituras de textos, verificação de imagens, interpretação de gráficos e análises
diversificadas de material disponível, em que o pesquisador adota uma postura disciplinar,
buscando maior compreensão sobre a temática, a análise e interpretação das informações por
meio da pesquisa bibliográfica. A pesquisa nessa modalidade requer do pesquisador
sistematização, através da qual o leitor pesquisador vai estabelecendo ao longo do percurso
diretrizes e delimitações de unidades de leituras conforme sua organização e necessidade.

Na pesquisa bibliográfica, buscamos os dados de que precisamos para a
produção do conhecimento pretendido nos autores e obras selecionados.
Nessa pesquisa, embora seja de uma modalidade muito particular, não
ouviremos entrevistados, nem observaremos situações vividas. Antes, a partir
de leituras diversas, dialogaremos com os autores, por meio de seus escritos.
Podemos observar na pesquisa bibliográfica as mesmas grandes etapas de
qualquer outra modalidade. (TOZONI-REIS, 2009, p. 26).

Essa etapa da pesquisa constitui-se de relevante importância, pois por meio dela vamos
percebendo a variedade de reflexões, pesquisas e literaturas existente sobre o tema pesquisado,
em artigos, livros, sites e revistas. Além disso, passamos a construir nossas próprias reflexões
a partir do que lemos, fixamos e escrevemos. Para Gil (2008),
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que
aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados
muito dispersos pelo espaço. (GIL, 2008, p. 50).

A partir da leitura deste autor, podemos compreender que essa proposta de pesquisa
permite ao pesquisador buscar dados em bibliografias já disponíveis, considerando a
temporalidade histórica dos acontecimentos, facilitando o trabalho do pesquisador diante da
variedade de fontes bibliográficas disponíveis. No entanto, essa proposta requer atenção, no
intuito de não incorrer em informações equivocadas, devendo o pesquisador assegurar-se da
qualidade das fontes e possíveis contradições das informações.
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Em se tratando do estudo em questão, foi necessário trilhar pelo caminho das buscas, da
seleção, das leituras, dos fichamentos, das interpretações para assim poder produzir uma nova
reescrita, tomando por base autores que tratam da temática ambiental, movimentos sociais de
luta no campo, educação não formal, contaminação humana e ambiental por agrotóxicos, e as
implicações para vida no planeta.

2.5 A APRESENTAÇÃO DO PROJETO À COMUNIDADE

A escolha do local para a aplicação da pesquisa, se deu em decorrência da logística e da
facilidade de acesso para realização das entrevistas, das visitas de campo à localidade e
posteriormente ações junto aos trabalhadores rurais. Outras áreas rurais do município, com
significativa importância e necessidade de realização de uma pesquisa – ação, nessa dimensão
são mais distantes e apresentam algumas dificuldades, dentre elas seria relevante considerando
as práticas de trabalho diretos com a natureza e a utilização de componentes químicos perigosos
ao equilíbrio ambiental e a saúde desses trabalhadores, no entanto, a localização, a distância da
sede do município e o curto tempo associado com os créditos das disciplinas ainda em curso
poderiam implicar em sérias dificuldade para aplicação e conclusão desta pesquisa.
Por fim decidi que aplicaria o Projeto na Associação dos Trabalhadores da Agricultura
de Cravolândia, localizado na Fazenda Palestina, zona rural do município, considerando
diversos fatores, dentre eles, a história política e cultural da localidade, extensão agricultável
disponível ao assentamento. Além disso por ser um espaço que fez parte da minha história de
vida e da relação de trabalhos de meus pais.
Foi necessário a busca da ajuda de colaboradores, para facilitar a mediação entre os
assentados que eu não conhecia. A partir disso, várias visitas foram realizadas na comunidade,
algumas organizadas na escola local e outras no próprio local de trabalho dos colaboradores.
No momento de cada reunião, as cadeiras eram sempre postas em círculos, essa prática
intencional permitia que o agricultor não se percebesse como um aluno e eu o professor, mas
que houvesse uma relação de diálogo, em que todos tivessem visibilidade, permitindo um
grande círculo de cultura para apresentação do projeto a essas pessoas e saber das
intencionalidades de cada um.
As imagens abaixo ilustram a primeira reunião realizada no assentamento palestina com
os agricultores em março de 2018, para o conhecimento do projeto e assinaturas dos Termos de
Conhecimentos Livre e Esclarecido (TCLE).
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Fotografia 5 - Primeira reunião no Assentamento Palestina para divulgação do Projeto

Fonte: Autor (2018).

Após a acomodação e explicação mais detalhada do que se tratava a reunião, foi
apresentado a esses uma proposta de trabalho com enfoque na discussão quanto ao uso do
agrotóxico e as implicações de segurança, logo de imediato, todos relataram importância do
tema, apontando diversos motivos, dentre eles a falta de conhecimento, a dificuldade para lidar
com o produto, o medo em torno do uso, os descuidos em torno da utilização e do descarte dos
vasilhames dos produtos. Confesso que naquele momento me senti muito feliz, porque a minha
intencionalidade quanto ao projeto estava representada claramente nas falas dos agricultores.
Percebi o quanto poderia ser mais fácil desenvolvê-lo. Posterior a isso, falamos das questões
éticas, dos termos legais para participação na pesquisa, do fato de que eu poderia desenvolver
o projeto sem que eles tivessem conhecimento total das implicações da participação deles no
processo.
Logo, passei a descrever em que consistiam as atividades do projeto junto à comunidade,
as principais ações que ocorreriam por meio de reuniões, palestras com círculo de cultura,
visitas técnicas de campo a localidade de produção, registros fotográficos, gravações de áudios,
bem como de um seminário e oficina para produção de defensivos naturais, na localidade, sendo
que a aceitação foi imediata acompanhada de expectativa para a realização.
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2.6 O PESQUISADOR EM BUSCA DA REALIDADE NO CAMPO

A pesquisa é um universo de descobertas que podem estar visíveis ou não. A
necessidade de construir dados por meio da pesquisa requer do pesquisador um olhar não apenas
direcionado ao foco do seu projeto, mas também uma observação. Definidas as principais ações
do projeto, foi necessário a aplicação de uma entrevista semiestruturada com os participantes,
na busca por conhecê-los melhor como trabalhadores rurais, como assentados, produtores
ligados à agricultura familiar, bem como suas formas de produção, sua relação com a escola, as
compreensões quanto aos cuidados ambientais e a utilização de agrotóxicos.
Para realização dessa entrevista, organizamos anteriormente uma roda de bate papo na
localidade, onde os agricultores, estavam bem à vontade e manifestam suas declarações
livremente independente do que lhes era perguntado. O encontro permitiu que se construísse
junto a esses um diálogo, muito importante para o processo, pois nesse sentido os colaboradores
estavam falando de si, das suas práticas, do seu conhecimento com a terra com o trabalho e o
movimento social. Para Freire (2005a).

O dialogo fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana, ele
é relacional e, nele, ninguém tem iniciativa absoluta. O dialogante “ admiram”
um mesmo mundo, afastando-se dele e com ele coincide, nele põem-se e
opõem-se. O diálogo não é um produto histórico, é a própria historicização
que se obrigando para a infinidade, vence intencionalmente as fronteiras da
finitude e, incessantemente, busca reencontra-se além de si mesma. (FREIRE,
2005a, pp. 9-10).

Por meio do diálogo foi possível construir uma relação com maior dinamismo no
processo dessas ações, já que essas rodas de diálogo facilitaram o acesso aos trabalhadores em
momento oportuno, mesmo porque não seria tão fácil encontrá-los diariamente nas suas
residências, além da dificuldade de acesso as suas áreas de produção. No decorrer das rodas de
diálogo, com ajuda de cinco colaboradores previamente instruídos para o momento,
organizamos grupos menores e, em cada grupo o mediador realizava os questionamentos aos
agricultores e ao mesmo tempo registrava por escrito a fala desses anexadas aos TCLE,
previamente assinado, formando um bloco de informações de cada participante, para
posteriormente serem analisadas e organizadas para tabulação.
Essa forma de entrevista facilitou o trabalho, já que o nível de escolaridade desses não
permitiam a escrita. Além disso, o uso de gravações nesse estágio da pesquisa poderia causar
constrangimento e intimidação aos participantes.
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2.7 CÍRCULOS DE CULTURA COM TRABALHADORES RURAIS

Os Círculos de Culturas3, apresentados aqui, foram construídos em observação a uma
proposta do educador Paulo Freire, na qual as suas experiências buscavam com trabalhadores
contribuir para um processo de desalienação dos oprimidos. Para Dantas (2010):
o diálogo possibilita a ampliação da consciência crítica sobre a realidade ao
trabalhar a horizontalidade, a igualdade em que todos procuram pensar e agir
criticamente com suporte na linguagem comum, captada no próprio meio onde
vai ser executada a ação pedagógica e que exprime um pensamento baseado
em uma realidade concreta. Diálogo, nessa perspectiva, tem a amorosidade
como dimensão fundante, contrapondo-se a ideia de opressão e dominação.
Situa a humildade como princípio no qual o educador e o educando se
percebem sujeitos aprendestes, inacabados, porém jamais ignorantes.
(DANTAS, 2010, p. 75).

O Estudo das relações sociais, do trabalho e da produção de diferentes grupos humanos
tem contribuído de maneira a fomentar o campo da pesquisa junto às instituições de ensino,
corroborando por meio de processos práticos para a formação de novos sujeitos comprometidos
com as demandas sociais.
Muitos desses vivendo em comunidades rurais são integrantes de movimentos sociais,
de luta de classe, e de origem negras, índios, quilombolas, ribeirinhos, povos que trazem na
constituição de suas histórias, marcas da desigualdade, da exclusão, da incompreensão, na
negação de políticas afirmativas, o analfabetismo, o silenciamento, bem como negação do
direito. Daí decorre valorizar o que diz Freire (1992, p.86): “o respeito, então, ao saber popular
implica necessariamente o respeito ao contexto cultural. A localidade dos educandos é o ponto
de partida para o conhecimento que eles vão criando do mundo. ‘Seu’ mundo, em última
análise, é a primeira e inevitável face do mundo mesmo. ”
No tocante ao desenvolvimento dessa pesquisa, junto a essa comunidade, levamos em
consideração a necessidade da valorização não apenas do saber popular ou dos registros que
configuram as práticas, os modos de vida, de produção de perceber o meio ambiente que os
rodeiam, como também as relações de convívio entre diferentes cidadãos, já que as práticas de
trabalhos e de produção de um diferem das de outros. As culturas produzidas com fins

3

Os Círculos de Cultura estão fundamentados em uma proposta pedagógica, cujo caráter radicalmente democrático
e libertador propõe uma aprendizagem integral, que rompe com a fragmentação e requer uma tomada de posição
perante os problemas vivenciados em determinado contexto. Para Freire, essa concepção promove a
horizontalidade na relação educador-educando e a valorização das culturas locais, da oralidade, contrapondo-se
em seu caráter humanístico, à visão elitista de educação. (Dantas, 2010, p. 75).
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comerciais, divergem dos que apenas plantam para a subsistência. A dedicação à criação de
animais, de pequeno ou grande porte, não tem sido uma prática comum a todos. No entanto, na
maioria dos participantes o analfabetismo se faz presente nas realidades de vida, deixando
marcas que ao longo do tempo, lhes custaram atraso no desenvolvimento econômico, cultural
e social. Para Freire (1980):

num primeiro momento a realidade não se dá aos homens como objeto
cognoscível por sua consciência crítica. Noutros termos, na aproximação
espontânea que o homem faz do mundo, a posição normal fundamental não é
uma posição crítica, mas uma posição ingênua. A este nível espontâneo, o
homem ao aproximar-se da realidade faz simplesmente a experiência da
realidade na qual está e procura. Essa tomada de consciência não é ainda a
conscientização porque esta consiste no desenvolvimento crítico da tomada de
consciência. A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera
espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na
qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume
uma posição epistemológica (FREIRE, 1980, p. 26).

Podemos compreender a partir da leitura deste autor que consciência crítica e
consciência ingênua fazem partir da vida do ser humano em um dado momento e das relações
e experiências com o mundo cotidianamente, o conhecimento e as diferentes linguagens. Porém
se permanece desprovido da reflexão, a consciência ingênua não chegará a ser tornar uma
consciência crítica. Freire (1987), ao abordar os círculos de cultura, enfatiza que:
no círculo da cultura, a rigor, não se ensina, aprende-se em “reciprocidade de
consciências”; não há professor, há um coordenador, que tem por função de
dar as informações solicitadas pelos respectivos participantes e propiciar
condições favoráveis à dinâmica do grupo, reduzindo ao mínimo sua
intervenção direta no curso do diálogo. (FREIRE, 1987, p. 6).

Nesse sentido a proposta foi desenvolvida por meio de círculos de culturas ou bem
podemos nomear de rodas de conversação, onde a intenção era ouvir os sujeitos e favorecer que
uns ouvissem aos outros, de modo a perceber-se como sujeitos em construção, com capacidades
próprias de refletirem as suas realidades e demandas sociais a partir daquele momento em que
foram provocados. Para Freire (2009):

Acontece, porém, que a toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde,
uma ação. Captado um desafio, compreendido, admitidas as hipóteses de
resposta, o homem age. A natureza da ação corresponde à natureza da
compreensão. Se a compreensão é crítica ou preponderantemente crítica, a
ação também o será. Se é mágica a compreensão, mágica será a ação
(FREIRE, 2009, p. 114).
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Se a proposta por meio da pesquisa - ação era envolver participativamente diferentes
sujeitos, em prol de uma ação que convergisse a mudar uma realidade comportamental na
localidade, fizemos a compreensão da necessidade ao ouvi-los anteriormente. Quando
observamos o que nos diz Vasconcellos (1997),

acreditamos que, para mudar algo, é preciso um conhecimento do fenômeno
que se quer mudar. Ao mesmo tempo: subjetivo, por isso interno ao sujeito
que conhece, e objetivo, para que possa ser socializado. A consciência do
problema que impede a qualidade de vida desejada pelo grupo que desenvolve
seu processo de EA é favorecida pelo conhecimento da realidade, local e
global, do contexto em que tal problema se situa, conhecimento esse
produzido nos próprios caminhos teóricos e práticos seguidos para a solução
do problema. (VASCONCELLOS, 1997, p. 270).

Não existe sentido em desenvolver um projeto dessa natureza sem que os possíveis
colaboradores manifestassem seus saberes, suas inquietações, suas demandas, expectativas e
reflexões a cercar da realidade apresentada do fenômeno a ser modificado. Segundo Freire
(1992), os sujeitos

fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer história, como sujeitos e
objetos, mulheres e homens, virando seres da inserção no mundo e não da pura
adaptação ao mundo, terminaram por ter no sonho também um motor da
história. Não há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança. (...).
Não posso entender os homens e as mulheres, a não ser mais do que
simplesmente vivendo, histórica, cultural e socialmente existindo, como seres
fazedores de seu caminho que, ao fazê-lo, se expõem ou se entregam ao
caminho que estão fazendo e que assim os refaz também. (FREIRE, 1992, pp.
91-97).

Por meio dessa proposta, os participantes compartilharam suas ideias e suas práticas de
modo muito natural. Eles estavam entre pares, não havia relação de superioridade, nem de
professor e educando. A interação se deu de forma espontânea e o diálogo convergiu
absolutamente para questão ambiental, que é o foco principal do projeto. Tudo se deu de uma
maneira muito tranquila, reflexiva e coerente.

2.7.1 Círculo de Cultura I

A primeira entrevista de pesquisa foi realizada na tarde do dia 26/01/2018, na escola
localizada na sede do assentamento. Para esta realização, foi necessário contar com ajuda de
alguns colaboradores que representam significativa importância. Antes da realização do evento,
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foi necessário visitar a maioria das casas da localidade para convidar as pessoas para a
apresentação do projeto. Por ser realizado em uma sexta feira, seria necessário confirmar a
presença das pessoas, já que a maioria delas, naquele dia e horário, estariam realizando
atividade em suas roças.
Os convidados eram todos da localidade que por volta das dezessete horas comparecem
a escola no centro da comunidade. O projeto foi apresentado a mais de quarenta pessoas, que
de forma espontânea estiveram presentes no evento, trabalhadoras e trabalhadores assentados,
dentre eles jovens e adolescentes da localidade. Ao final vinte participantes se dispuseram a
participar ativamente da pesquisa.
Foi mencionado pelos participantes a necessidade de haver na localidade discussões que
abordassem a relação do trabalhador com a utilização de agrotóxico e a compreensão ambiental,
por se tratar de um espaço com forte potencial agrícola, já que se verifica um crescente processo
de degradação ambiental na localidade. Em seguida, os mesmos tomaram conhecimentos dos
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para validar sua participação na pesquisa. Para
Freire (2003):
No Círculo de Cultura, o processo educacional se amplia de tal forma que,
pelo diálogo, há um crescendo criativo de novas descobertas, individuais e
coletivas, que não educa o sujeito apenas para um determinado saber ou fazer.
Nesse círculo se prepara para a vida crítica e sociedade e para a redescoberta
do próprio ser humano como tal e como ser social, que vive em permanente
contato com os seus próprios limites e com as suas potencialidades no
encontro e no confronto com o outro, com quem disputa poder, mas que ao
mesmo tempo, reconhecendo-se diferente, ao se relacionar, se reconhece
melhor no outro e, com a ajuda dele, enxerga melhor a si mesmo e pode, por
conseguinte, intervir crítica e radicalmente no contexto, no mundo em que
vive. (FREIRE, 2003, p. 171).

A ideia dos círculos de cultura foi de fortalecer os saberes cotidianos dos sujeitos,
influenciando-os por meio dos problemas sociais, ambientais, econômicos e culturais que esses
vivenciavam, permitindo um diálogo mediado, e diferenciado na localidade, como uma prática
que posteriormente deve partir deles no enfrentamento dos problemas mais pontuais da
localidade.
Também foi definido com esses como o projeto seria desenvolvido na localidade com a
realização de um encontro mensal, sempre no mesmo horário das 17:00h, com ciclos de
palestras com a colaboração de um profissional da área de Engenharia Agrônoma, um
profissional da área de Medicina, profissionais técnicos em agricultura e colaboradores que

58

ensinariam os agricultores a produzirem biodefensivos na localidade. Além disso, a permissão
para a realização da pesquisas e das visitas de campo a localidade.

2.7.2 Círculo de Cultura II

Essa etapa teve maior flexibilidade no desenvolvimento das ações; nela a interação e
participação dos autores se constitui um fator importante, no processo da pesquisa-ação. A
participação ativa de diferentes sujeitos implicados nesse processo contribui para estímulos
sobretudo na adoção de providências para problemas de ordem social apontados por seus
colaboradores. Para Thiollent (2002), “a pesquisa-ação é realizada em um espaço de
interlocução onde os atores implicados participam na resolução dos problemas, com
conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação.” Nesta construção,
adequamos a metodologia a uma proposta dialogada por meio de círculo de cultura, buscando
estabelecer uma relação de consciência dos agentes envolvidos na ação, diante do problema
abordado. Ainda em Thiollent (2009):

Nesse caso não se trata apenas de resolver um problema imediato e sim
desenvolver a consciência da coletividade nos planos político e cultural a
respeito dos problemas importantes que enfrentam, ... O objetivo é tornar mais
evidente aos olhos dos interessados a natureza e a complexidade dos
problemas considerados.” (THIOLLENT, 2009, p. 21).

Esse círculo de cultura foi desenvolvido na sede da associação, junto ao grupo de
pessoas colaboradoras da pesquisa; o interessante é que já não participou nesse momento tão
somente aquelas pessoas convidadas para o momento, mas uma quantidade maior de
trabalhadores e trabalhadoras rurais influenciados por esses grupos menores do estudo. A ação
se deu à noite, o que facilitou a participação dos trabalhadores já que durante o dia esse grupo
realiza atividades nos lotes, cuidado da terra, plantando, colhendo ou cuidado de animais. Para
Barbier (2002), ao abordar o desenvolvimento da pesquisa ação coletivamente,

não há pesquisa-ação sem participação coletiva. É preciso entender aqui o
termo ‘participação’ epistemologicamente em seu mais amplo sentido: nada
se pode conhecer do que nos interessa (o mundo afetivo) sem que sejamos
parte integrante, “actantes” na pesquisa, sem que estejamos verdadeiramente
envolvidos pessoalmente pela experiência, na integralidade de nossa vida
emocional, sensorial, imaginativa, racional. É o reconhecimento de outrem
como sujeito de desejo, de estratégia, de intencionalidade, de possibilidade
solidária. (BARBIER, 2002, pp. 70-71).
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Durante esse círculo de cultura, damos sempre prioridade às falas dos sujeitos, na
tentativa de observar as compreensões e comportamentos desses acerca da temática abordada,
fazendo sempre uma relação com o trabalho e a realidade da vida de cada um. Logo após essa
compreensão foi apresentado aos participantes um slide previamente elaborado considerando
as necessidades básicas de se construir uma reflexão mais profunda sobre cuidados ambientais
e com a saúde durante a manipulação dos agrotóxicos, o descarte desses vasilhames vazios,
bem como os equipamentos de proteção individual, além disso as imagens e corres
representativas do grau de risco presente nas embalagens dos agrotóxicos, como informações
obrigatórias ao usuário. A intenção foi mostrar que há informações importantes, considerando
a possibilidade de compreensão facilitada pelo trabalhador do campo ainda em condição de
analfabetismo ou que não compreendam as informações dos rótulos, durante a manipulação.
Outra questão abordada nos slides e de relevante importância por esses foi sobre as
doenças associadas à contaminação e as diferentes formas dessa contaminação, que se
classificam em aguda, subaguda e crônica, considerando a temporalidade e a frequência em que
essas pessoas estejam em contato direto como agente em potencial para contaminação. A lógica
dessa dinâmica adotada como pesquisa também pode ser justificada no que diz Paulo Freire
(1988) quando trata da alfabetização e cidadania, o qual descreve os resultados de suas
experiências com pesquisa no Maranhão, em torno da linguagem e do saber popular.
No centro dessa compreensão estavam camponeses e do outo lado educadores
profissionais na tentativa de uma avaliação do trabalho realizado, que demonstrou uma
excessiva preocupação com a técnica e pormenores que os fizeram distanciar da realidade
concreta. Sendo advertido por um camponês informante ao utilizar uma linguagem própria,
sendo descrito por Freire, (1998, p. 14): “do jeito que as coisas vão não vai dá para continuar,
nossa conversa, porque enquanto vocês aí tá interessado no sal, nós cá referindo se aos
camponeses, tá interessado no tempero e o sal é só uma parte do tempero.” O autor chama a
atenção para práticas de pesquisas centradas na rigidez ou posturas adotadas frente a um padrão
técnico que não considera as múltiplas relações entre os envolvidos de modo cooperativo ou
ainda os interesses e as necessidades desse grupo pesquisado.

Um dos obstáculos à nossa prática está aí. Vamos às áreas populares com o
nosso esquema “teórico” montados e não nos preocupamos com o que sabem
já as pessoas, os indivíduos que lá estão e como sabem. Não nos interessa
saber o que os homens e mulheres populares conhecem do mundo, como o
conhecem e como nele se reconhecem. Não nos interessa entender sua
linguagem em torno do mundo. (FREIRE, 1988, p. 15).
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De modo a evitar esse desencontro entre o proposto e o realizado, durante a
apresentação, havia sempre uma parada para responder questões de dúvidas ou comentários que
alguns deles faziam referente as imagens. Após a apresentação dos slides, tamanha era a
surpresa possível de se perceber no olhar dos trabalhadores, alguns deles chegaram a relatar
que desconheciam os riscos em potencial para a saúde e para o meio ambiente e também não
sabiam que os vasilhames precisam ser devolvidos diretamente ao fornecedor, sendo necessário
perfurá-los antes da entrega, alguns deles declaram que desprezavam no lixo doméstico para
ser recolhido pela coleta pública. Outros ficaram calados e não deram declaração naquele
momento sobre suas práticas, outros declararam não utilizar agrotóxicos e demonstraram medos
de haver contaminação dos animais, visto que muitos deles consomem a carne e o leite de
animais criados na localidade.
Segundo Thiollent (2007), o propósito da pesquisa ação é:
Enquanto metodologia de pesquisa, a pesquisa-ação não deve ser confundida
com outros métodos participativos cujas características e finalidades são
diferentes, como no caso de técnicas de planejamento, monitoramento ou
avaliação. É bom lembrar que a principal vocação da pesquisa-ação é
principalmente investigativa, dentro de um processo de interação entre
pesquisadores e população interessada, para gerar possíveis soluções aos
problemas detectados. (THIOLLENT, 2007, p. 95).

Para isso como ponto principal dessas ações está o processo de construção da
compreensão da realidade e dos problemas vivenciados por esses atores, numa dimensão
política e social, implicada sobretudo na necessidade da educação não formal, haja vista que
muitos deles têm uma compressão fragmentada, fragilizada e errônea quanto à temática
abordada nessa ação.

2.7.3 Círculo de Cultura III

Esta ação ocorreu em meados do mês de julho de 2018, previamente combinada com os
trabalhadores rurais. Para realizá-la, foi mobilizada ajuda de colaboradores já que a expectativa
era da presença de um número significativo de participantes, que passaram a frequentar as
reuniões, convidados pelos sujeitos da ação investigativa, sendo necessário local maior para
acomodação. A participação de outras pessoas na pesquisa se deu apenas no sentido das ações
dialógicas, no processo de reflexão das práticas do trabalho agrícolas e da necessidade de um
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convívio equilibrado com a natureza, bem como o uso do agrotóxico e riscos para o ambiente
e a saúde humana, já descritos no decorrer da proposta inicial.
Mesmo com a adesão de um número significativo de pessoas nas reuniões, o grupo
principal da investigação permaneceu inalterado, e as ações com esse também já se davam de
maneira individualizada, nas visitas de campo a localidade. Para Amaral e Montrone (2015, p.
78, apud. SOUZA; AMARAL, 2009): “ O estar em comunhão ainda pressupõe que as pessoas
que estão caminhando conosco na pesquisa, não são objetos dela, mas colaboradoras do
processo, ou seja, estamos juntos construindo um percurso que é de todos e de todas.”
Nesse círculo de cultura, além das colocações do grupo de controle, alguns dos presentes
manifestaram dúvidas e desconhecimento muito semelhantes ao que já haviam sido observados
anteriormente com o grupo de pesquisa, e foi proposto a esse a possibilidade de realização de
um seminário onde pudesse ser integrado o maior número possível de trabalhadores rurais da
localidade, visando ampliar o discurso direcionado a temas que fossem sugeridos por eles nessa
reunião. Para Amaral e Montrone (2015, p. 78): “fazer pesquisa com o povo significa dizer qual
é a intenção que temos ao nos propormos estar com ele. A intencionalidade é um passo
fundamental para a fidedignidade da pesquisa.”
Daí haveria a necessidade da participação de outros parceiros especializados nas áreas
relacionadas aos termos esclarecidos, respeitando sempre a temática inicial do projeto. Ao final,
após algumas sugestões, escolhemos como temas a serem abordados: a educação ambiental, a
contaminação humana por agrotóxico e o cuidado com a vida. Além desse seminário, também
foi sugerida a realização de uma oficina com os trabalhadores, para assim compreender como
desenvolver técnicas de utilização de Biofertilizantes.

2.8 O DIÁRIO DE CAMPO

A coleta de informações em pesquisas qualitativas requer olhar sensível e criterioso do
pesquisador. Muitas informações, mesmo quando não reveladas, podem ser observadas com as
visitas de campo à localidade pesquisada. Precisam ser registradas para posterior análise e
compreensão do problema, do contexto e da produção dos dados. No tocante a esta pesquisa, a
opção pelo registro em diário de campo se tornou imprescindível pela relevância dos relatos de
vida e práticas de trabalhos que envolve os trabalhadores rurais, sendo esse um importante
instrumento de registro e acompanhamento da pesquisa. Nas palavras de Araújo (2013):
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[...], o diário tem sido empregado como modo de apresentação, descrição e
ordenação das vivências e narrativas dos sujeitos do estudo e como um esforço
para compreendê-las. [...]. O diário também é utilizado para retratar os
procedimentos de análise do material empírico, as reflexões dos pesquisadores
e as decisões na condução da pesquisa; portanto ele evidencia os
acontecimentos em pesquisa do delineamento inicial de cada estudo ao seu
término. (ARAÚJO et al., 2013, p. 54).

Nesse diário a observação foi subjetiva. Para Bertaux (2010, p.39), “na pesquisa de
campo o pesquisador tem o cuidado de, antes de tudo, abrir seus olhos, seus ouvidos, sua
inteligência e sua sensibilidade ao que poderá lhe ser dito ou mostrado.” Como pesquisador, o
olhar estava no sentido de verificar as condições de moradia, localidade, condições ambientais
onde esses trabalhadores realizam suas culturas, o cuidado com o meio ambiente, as principais
culturas produzidas pelos trabalhadores, a incidência de pragas existentes na localidade, bem
como a utilização de agrotóxicos, o uso de equipamentos de proteção e o descarte final dos
vasilhames dos produtos utilizados. Além disso, outras questões mais subjetivas, relacionadas
à harmonia, sentimentos quanto à localidade, rituais, questões muito intrínsecas que poderiam
ser percebidas com o convívio. Macedo (2010) afirma que:
Além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o pesquisador, o
gênero diário é, em geral, utilizado como forma de conhecer o vivido dos
atores pesquisados, quando a problemática da pesquisa aponta para a
apreensão dos significados que os atores sociais dão à situação vivida. O diário
é um dispositivo na investigação, pelo seu caráter subjetivo, intimista.
(MACEDO, 2010, p. 134).

O diário apresenta um conjunto de possibilidades, dentre elas o olhar do pesquisador na
perspectiva da metodologia qualitativa constituindo uma teia que vai se demarcando em
diferentes momentos da observação e da pesquisa.
Nesse contexto é extremamente importante vivenciar as relações entre as pessoas, para
com elas desvelar o mundo e as complexidades intersubjetivas existentes. Para Amaral e
Montrone (2015, p. 81), o diálogo com os diferentes setores da sociedade – camponeses,
professores, cientistas – nos faz um ser em construção e em movimento no processo de busca
de coerência, o que justifica a necessidade de se fazer registros que para além de confrontar as
principais informações coletadas verbalmente pelos trabalhadores, representa para mim, como
pesquisador, um guia para as posteriores ações a serem pensadas para socialização e realização
na comunidade, pois não se pode pensar em produzir conhecimento sem reconhecer a relação
entre teoria e prática. Para Freire (2005b, p. 106), “a prática não é a teoria de si mesma. Mas,
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sem ela, a teoria corre o risco de perder o tempo de aferir sua própria validade como também a
possibilidade de refazer-se.”
Fazer pesquisa requer o compromisso e a implicação dos sujeitos na produção e na
validação dos dados, para assim de certa forma existir qualidade entre o que se coleta e o que
produz. Necessariamente, segundo Freire (2006), não deve haver rigorosidade no conhecimento
científico, mas critérios no processo metodológico assumido para estabelecer níveis com maior
ou menor exatidão do que se busca conhecer epistemologicamente.
Nesse sentido, o pesquisador precisa assumir o compromisso com a sua prática de
pesquisador. Vivenciar, conhecer, refletir sobre encontrar-se nesses mundos complexos e
dinâmicos que é a pesquisa no interior de movimento sociais, com sujeitos oprimidos. Por meio
de instrumentos próprios, motivados pela curiosidade e pela necessidade de produção de
saberes por meio das classes populares.

Fotografia 6- Visitas de campo a localidade da pesquisa .

Fonte: imagens produzidas pelo autor nas visitas de campo a localidade – Matos (2018).

Fonte: Autor (2018)
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Uma mão calejada,
Um corpo cansado,
Os olhos marejados,
A simplicidade na face,
Um homem no campo...
Um movimento que nasce...
Na trama da união...
Somos da mesma classe,
Somos da mesma história
Sedentos por transformação...
Vivemos incertezas
De um movimento que nasce
Da necessidade da afirmação...
Outrora negada
Do analfabetismo na grande nação...
A minha transformação,
Embora tardia,
Vem se construindo
Desse movimento
Na base do chão...
Sou um homem do campo,
Não tenho sabenças
Sou trabalhador,
Também assentado e agricultor...
Nos sonhos e na espera
Sigo meu labor...
Desejando melhores dias,
Pro agricultor...
Mais inclusão social
Desenvolvimento cultural
Visibilidade humana.
Na base desse movimento social...
Autor: Alício Matos
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2.9 OS TRABALHADORES RURAIS: SUJEITOS DA PESQUISA

O grupo de sujeitos envolvidos nessa atividade de pesquisa foi formado por mulheres e
homens, com diferentes características étnicas. Esses se diferem de outros assentados sobretudo
por sua condição de escolaridade, alguns deles já participaram de processos formativos de
educação de adultos, por meio do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) 4, e
outros programas aplicados na área urbana do município. Essa relação definida pela
temporalidade e a oportunidade demarca a condição de analfabetismo dos sujeitos, porque não
tiveram a oportunidade de frequentar nem de aprender mesmo estando inseridos nesse contexto.
De acordo com Matos; Souza e outros autores (2017):
A prática educativa é um constante desafio, a formação profissional para o
exercício da docência em EJA, não deverá ser de improvisos, incompreensão
dos sujeitos ou apenas de boa vontade, requer posicionamento, vivência e
conhecimento da realidade social que demarca o contexto de vida desses seres,
que vêm à escola e estão carregados de incompreensões. (MATOS; SOUZA
et al. 2017, p. 189).

Todos os envolvidos são integrantes do assentamento, ligados ao movimento de luta
pela terra, trabalhadores rurais, semianalfabetos, homens e mulheres, pais e mães de famílias,
que durante todo o período de suas vidas, tiveram seus direitos sociais negados por um contexto
político que não prezava pelo crescimento social nem o desenvolvimento de classes populares.
O desenvolvimento cultural e socioeconômico desses cidadãos sempre esteve às margens das
políticas de governo, relação que condicionou milhares de pessoas à informalidade, ao
analfabetismo, invisibilidade social e a exclusão.
Esses são sempre aqueles que realizam atividades agrícolas, são os que mexem com a
terra, plantam e colhem, praticam rudimentarmente a agricultura familiar, buscam no fruto do
seu trabalho a realização dos seus sonhos e a dignidade nas mãos calejadas pelo cabo de enxada,
do facão e do machado. Essas pessoas tiveram pouco acesso à escolarização, levando em
consideração que muitos possuem uma relação desde a infância com comunidades rurais,
percebe-se não tiveram acesso à educação no momento apropriado da vida para adquirirem a
Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, foi criado conforme consta no Art. 4º da Lei n° 5.379 de
15 de dezembro de 1967, que provê sobre a alfabetização funcional e a educação continuada de adolescentes e
adultos. O MOBRAL, passa ser o Órgão executor do Plano de Alfabetização Funcional e Educação Continuada
de Adolescentes e Adultos, essa assume com autonomia administrativa e financeira, além de personalidade jurídica
a responsabilidade com essa modalidade de ensino, com autonomia para celebração de convênios, entre
instituições nacionais e internacionais, estabelecendo uma integração com sistemas nacionais de rádio e televisão
do país. (LEI Nº 5.379, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1967).
4
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formação de competências e habilidade para a leitura e a escrita, já que a vivência rural, a
ineficiência das políticas de educação do país, condicionou esses a falta de oportunidade de
formação.
Os projetos de escolarização de adultos no país, segundo a UNESCO (2008), passam a
ocorrer na década de 1940, com a estruturação de serviços de educação, no Ministério da
Educação, com a oferta de campanhas de Educação para alfabetização, muitas dessas sem
sucessos efetivos. Segundo ainda informações do mesmo órgão referentes a essas campanhas,
“no final dos anos 50, inúmeras críticas foram dirigidas às campanhas, devido ao caráter
superficial do aprendizado que se efetivava num curto período de tempo e a inadequação dos
programas, modelos e materiais pedagógicos, que não consideravam as especificidades do
adulto e a diversidade regional. (UNESCO, 2008, p. 25).
Muitos adultos deixaram de ter acesso à escolarização pela sazonalidade da busca por
trabalho e moradia e a precária condição social. No momento atual, muitos deles já apresentam
idades avançadas e a inacessibilidade aos programas de escolarização que foram oferecidos no
decorrer do contexto histórico do país não os motivou a frequentar ou aprender com qualidade.
O campo da educação de adultos, numa compreensão pedagógica de trabalho com essa
categoria, se torna complexo, inespecífico e requer que sejam considerados critérios
diferenciados, já que diversos fatores sociais, políticos, geográficos, culturais, raciais,
religiosos, econômicos interferem na efetiva aprendizagem significativa desses sujeitos.
O MOBRAL e outros programas dos quais participara nãos os desenvolveu
criticamente, os manteve na condição de compreender o mundo apenas pela dinâmica social da
relação que estabelecem com o meio, já que a compreensão e a reflexão crítica da realidade não
eram uma proposta dessa modalidade de ensino. Para Freire (1980):
o ato de “depositar”, no qual os alunos são os depósitos e o professor aquele
que deposita. Em lugar de comunicar, o professor dá comunicados que os
alunos recebem pacientemente, aprendem e repetem. A concepção
“acumulativa” da educação (concepção bancária). Na concepção bancária da
educação, o conhecimento é um dom concedido por aqueles que se
consideram como seus possuidores aqueles que eles consideram que nada
sabem (FREIRE, 1980, p.79).

O Mobral representou no passado a única oportunidade de acesso à educação, mesmo
não sendo uma educação social e reflexiva que lhes permitissem compreender o espaço, sua
condição, suas limitações e necessidade de avançar por meio do conhecimento. Como programa
de governo, esse sistema de ensino mais representou uma oposição aos métodos de ensino de
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Paulo Freire, que tinham como metas alfabetizar em curtos períodos de tempo, além disso
construir no sujeito um conceito de política, de sociedade, de povo e de governo, de modo que
esses se tornassem mais livres e menos oprimidos pelo sistema político vigente. As críticas
direcionadas ao Mobral estavam na direção de uma proposta de um país em processo de
ditadura militar, em que não se vislumbrava que os seus sujeitos fossem reflexivos, nem
compreensivos da realidade política do país, mas que apenas fossem alfabetizados, de modo a
reduzir os índices de analfabetos que beiravam 70% da população adulta do Brasil.
Bem verdade que posteriormente a esse período, já na década de setenta, houve
aprovação de leis especificas, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 5 nº
5.692/71, que trouxe a implantação do ensino supletivo e a EJA, que implantou modalidades
de ensino no país para retirar essas pessoas do analfabetismo; além disso, a partir de 1988, com
a Constituição Federal (CF) 6, é obrigado o estado assumir as modalidades de educação para
atender a necessidade de formação de homens e mulheres por meio da EJA.
Mesmo assim estes ainda tiveram seus direitos negados. Em 1996, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN)7 nº 9.394/96, que além dos direitos já assegurados na
CF trazia outros advindos das políticas de lutas de movimentos sociais.
Mesmo que esse conjunto de medidas tenha sido tomado, na prática a redução do
analfabetismo foi inexpressiva, considerando que décadas posteriores milhares desses sujeitos
que representavam as marchas populares por terra, saúde, educação, dignidade social, e inclusão
ainda permanecem analfabetos, tendo apenas a educação não formal como promotora de
inclusão e acesso facilitado para esses sujeitos.
A demanda nessas localidades são grandes, são pessoas que necessitam de políticas de
inclusão social, crédito facilitado, assessoria técnica, melhoria nas condições de moradia,
acesso a máquinas e equipamentos de trabalho no campo, de modo a facilitar o plantio e a
colheita. Outro requisito fundamental está na leitura e na escrita, como fator limitante de

5

Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Instituída pelo número 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971, Art. 1º. O
ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento
de suas potencialidades como elemento de auto realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício
consciente da cidadania. [...] Art. 25. O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessidades a atender, desde a
iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a formação profissional definida em lei específica até o estudo
intensivo de disciplinas do ensino regular e a atualização de conhecimentos. (LDB, 1971, Nº 5.692, Art,1º e 25º).
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melhoria nas condições de vida, na relação de conhecimentos necessários para o
desenvolvimento de outras habilidades dos sujeitos nessas localidades.

3 MOVIMENTOS SOCIAIS, EJA, INCLUSÃO SOCIOCULTURAL: SUJEITOS DA
PESQUISA.

Os processos de lutas que marcam o Brasil nos seus contextos culminam em sangrentas
revoltas populares, na tentativa de modificar regimes políticos e ditadores de governos
antidemocráticos. A relação da população brasileira com a política sempre foi conflituosa,
sobretudo as classes menos favorecidas, formada por negros, camponeses, trabalhadores da
indústria dentre outros, já que esses sempre estiveram à margem dos espaços de poder e de
influência nos rumos e decisões dos processos políticos do país.
A Confederação dos Tamoios, a Inconfidência Mineira, a Insurreição Pernambucana, a
Revolução Constitucionalista, a Guerra de Canudos são alguns dos exemplos marcantes de
grupos organizados e que lutaram por liberdade e posteriormente outros movimentos pela
democracia no decorrer do século passado, dentre eles, movimentos estudantis, de classes
operárias, comunidades eclesiais de base, sindicatos dentre outros que passaram a se organizar
na tentativa de romper a ditadura imposta.
A instalação da ditadura militar fez fortalecer os movimentos sociais, na década de 1970
já que nas universidades era possível, em alguns cursos da área social, refletir de forma crítica
a realidade vivenciada. Os estudantes, passaram a resistir à ditatura e ao autoritarismo imposto,
forçando dessa forma a conquista de direitos que mais tarde se tornaram legais perante a
constituição de 1988. Dias (2007) nos aponta que:

No período desenvolvimentista se deu, portanto, no embate com fortes
mobilizações das classes trabalhadoras, comumente lideradas pela estrutura
sindical de base populista e de esquerda, assim como de setores mais
politizados das Igrejas Cristãs. A própria Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), recém-criada, embora inspirada em motivações diferentes das
motivações da esquerda, manifestava-se vigorosamente em prol de reformas
sociais como forma de se superar as condições de estagnação e de miséria que
o País vivia. (DIAS, 2007, p. 107)

A força dos movimentos sociais, já era uma marca que contribuía para que esses
forjassem sua identidade. As pautas de reuniões, as reivindicações, o novo olhar para a política,
traziam em discussão temas que até então não eram discutidos. A década de 1980, muito embora
tenha sido marcada por um período de crises na indústria, no crescimento econômico e
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tecnológico, no surgimento de epidemias, e aumento de doenças infantis, na observação de
Gonh (2005) e na ótica política foi um momento de união e explosão de forças sociais que
emergem após anos de repressão, assim:

a sociedade como um todo aprendeu a se organizar e reivindicar. Diferentes
grupos sociais se organizaram para protestar contra o regime político vigente,
para pedir “Diretas já”, para reivindicar aumento salarial. A sociedade civil
voltou a ter voz. A nação voltou a se manifestar através das urnas. As mais
diversas categorias profissionais se organizaram em sindicatos e associações.
(GOHN, p. 2005, 58).

Com o passar dos anos, outros grupos sentiram a necessidade de organizar-se em
movimentos sociais na tentativa de terem seus direitos atendidos e reconhecidos mediantes leis
no país. Como exemplo pode ser citado o movimento feminista, movimento indígena,
movimento negro, movimentos de luta pela terra, movimentos dos sem tetos, dos pequenos
agricultores, fóruns e ONGs, movimentos em defesa do meio ambiente, dos animais e outros.
Nesse período, o campo se consolida como um espaço de luta e busca por direitos de
trabalhadores ligados à atividade agrícola.
O século XXI traz como marca uma maior organização dos movimentos sociais, na
tentativa de fortalecer as instâncias sociais, valores democráticos, oferecer maior autonomia aos
movimentos, frente às instâncias públicas. Muitas dessas ações se concretizaram à custa de
muitas lutas e vidas que se perderam ao longo do processo.
A marca da exclusão, o baixo nível de escolarização do povo, a fragilizada participação
das camadas populares na luta pelo direito e cidadania são marcas de um processo que jamais
poderá ser banalizado, mesmo que se tenha avançado e conquistado espaços, sobretudo na
discussão de propostas na esfera social e política.
Os movimentos sociais, como instâncias representativas e organizadas por classes,
passam a exercer importante papel no campo da visibilidade social, da organização das massas,
da construção de propostas contemplativas de grupos minoritários, do estado de direito e da
participação popular na busca da transformação político-social, conquista e garantia do direito.
Em se tratando de movimentos sociais ligados à conquista da terra, ao desenvolvimento
da agricultura, ao fortalecimento do trabalhador e do homem do campo, percebemos que esses
grupos ainda precisam se fortalecer, na defesa dos direito e garantia da terra, do acesso à saúde,
as políticas afirmativas e uma educação de qualidade, que permita aos pares igualdade de
oportunidade, sobretudo de reduzir índices de pobreza e analfabetismo junto à classe
trabalhadora. Em Cravolândia, a ATAC foi legitimada em 20 de março de 1999, por força de
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ação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e representa para seus
membros um espaço de força, luta, resistência e união. No entanto ainda precisa ser construído
junto a esses cidadãos um conjunto de políticas públicas e desenvolvimentistas, voltadas para
a realidade social, cultural, econômica e humana.
Esses movimentos sociais surgiram no campo, da necessidade de homens e mulheres
ser ouvidos e atendidos nas suas principais necessidades de vida rural. Também deve primar
pela educação como princípio norteador da dinâmica social e cultural, da garantia de
compreensão, formação, criticidade e integração dos sujeitos, já que a marca do seu contexto
histórico tem sido as lutas por direitos, reconhecimentos e posse da terra, e o momento
contemporâneo não traz garantia de que o campo brasileiro será menos tenso, organizado,
dinâmico e includente.
Assim, no campo da educação, há a necessidade de construir linguagens próximas de
suas realidades e políticas sociais que contemplem o trabalho, as práticas de agricultura, de
conservação ambiental e do solo, do cuidado no uso do agrotóxico, bem como da preservação
ambiental, do cuidado com saúde e com a preservação da vida. Uma educação que constitua
homens e mulheres, trabalhadores rurais, jovens e crianças moradoras do campo, assentados, e
integrantes de movimentos sociais, como sujeitos sociais, culturais e de direitos.
Arroyo (2011), ao abordar a necessidade de repensar a educação e formação de sujeitos
ligados a processos históricos de luta e busca por direitos, no campo, nos diz que:

Como educadores temos que ter sensibilidade para essa dinâmica social,
educativa e cultural, e perguntar-nos que novos sujeitos estão se constituindo,
formando, que crianças, jovens, adultos, que mulheres, que professores, e
professoras, que lideranças, que relação social de trabalho, de propriedade,
que valores estão sendo aprendidos nesse movimento social dinâmico do
campo. (ARROYO, 2011, p. 70).

A organização espacial desses movimentos requer que demandas sejam priorizadas,
como política de estruturação e passam a estabelecer como prioridade no campo educacional, a
oferta de uma educação estritamente ligada à formação ambiental, patrimônio histórico cultural,
cidadania, formação de saúde e sanitária, inclusão tecnológica, de acesso e inclusão, educação
étnica, dentre outros importantes na dimensão formativas dos sujeitos.
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3.1 OS MOVIMENTOS SOCIAIS E O CARÁTER EDUCATIVO

A resistência tem sido a marca dos contextos históricos, político, econômico e cultural
que envolvem a grande maioria do povo brasileiro. As lutas contra a opressão, negação, a
exclusão e a ignorância cultural junto às camadas mais pobres na esfera social fez surgir um
novo modelo que se contrapõe à ordem hegemonicamente constituída pela burguesia elitizada
no país. A necessidade de reconhecimento humano, o direito ao voto, as lutas por salários justos,
jornada de trabalho digna, direito a educação crítica e de qualidade, a defesa dos interesses da
mulher na esfera social, a invisibilidade dos povos do campo, a brutalidade de regime político
tem sido contributiva para a organização de diferentes blocos de classes, que passam a se
organizar em torno de uma política, de reflexão, lutas, conquistas e afirmação. Sem a pretensão
de desconsiderar outras influências e correntes históricas ou tão pouco restringir a dimensão do
que figura os movimentos sociais.
O importante aqui é a relação que os sujeitos estabelecem com esses movimentos, na
defesa de diferentes frentes de lutas e reconhecimentos de classe. Numa análise sobre as
abordagens teóricas no estudo dos movimentos sociais na América Latina, Gohn (2006) traz a
compreensão de movimentos sociais, em três divisões, para um melhor entendimento, como
sendo,
Primeiro: movimentos identitários que lutam por direitos sociais, econômicos,
políticos, e, mais recentemente, culturais. São movimentos de segmentos
sociais excluídos, usualmente pertencentes às camadas populares (mas não
exclusivamente). Podem-se incluir, nesse formato, as lutas das mulheres, dos
afrodescendentes, dos índios, dos grupos geracionais (jovens, idosos), grupos
portadores de necessidades especiais, grupos de imigrantes sob a perspectiva
de direitos, especialmente dos novos direitos culturais construídos a partir de
princípios territoriais (nacionalidade, Estado, local), e de pertencimentos
identitários coletivos (um dado grupo social, língua, raça, religião etc.).
Segunda: movimentos de luta por melhores condições de vida e de trabalho,
no meio urbano e no rural, que demandam acesso e condições para terra,
moradia, alimentação, educação, saúde, transportes, lazer, emprego, salário
etc. Terceira: movimentos globais ou globalizantes, como o Fórum Social
Mundial. São lutas que atuam em redes sociopolíticas e culturais, via fóruns,
plenárias, colegiados, conselhos etc. Essas lutas são também responsáveis pela
articulação e globalização de muitos movimentos sociais locais, regionais,
nacionais ou transnacionais. (GOHN, 2006, p. 440)

Podemos considerar assim que todo movimento será constituído por atores sociais, ou
coletivos sociais, formados por diferentes classes, na busca por ações sociais e políticas, que
atendam as especificidades do coletivo e, para isso, se valem da organização e criação de
campos de forças e resistência política na sociedade. Além disso, os movimentos sociais,
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assumem um caráter fortemente educativo, considerando sua dimensão política, legitimidade e
intensão social. Assim nos é dito por Almeida (2006) que:
na dimensão da organização política, os movimentos sociais também têm um
caráter educativo na medida em que, no seu interior, aprendem-se, ao mesmo
tempo, tanto a legitimidade e o caráter genérico dos pontos de pauta que
surgem, a princípio, de necessidades imediatas quanto as práticas de
negociação e de organização política, necessárias para caracterizar essa
legitimidade e convertê-la em respostas concretas por parte do Estado ou das
instâncias competentes para tal. (ALMEIDA, 2006, p. 151).

O lugar da educação, quando construída por meio de lutas, se torna um processo por si
próprio educativo e passa a ocupar lugar central na acepção de cidadania, que se constrói das
experiências e vivência social, que o homem adquire ao longo da sua história. Jamais por
intervenções externas, decretos, e programas pré-configurados. Assim é possível ainda
complementar com a afirmação de Gohn (1992, p. 16): “[…] A cidadania coletiva se constrói
no cotidiano através do processo de identidade político-cultural que as lutas cotidianas geram”.
Nos assentamentos rurais, a necessidade de formação e educação é uma realidade para
que os trabalhadores e trabalhadoras possam ter maior autonomia, consciência crítica da sua
condição social, política, cultural, como também de suas práticas laborais, sobretudo aquelas
ligadas aos impactos ambientais, implicação com a segurança, a integridade e a vida.
Educar os sujeitos com vivências no campo, ligados aos movimentos de lutas pela terra,
moradia, créditos, educação, saúde, reconhecimento social, requer a formação por processos
educativos específicos para tal necessidade. Esses processos precisam nascer dos anseios e das
perspectivas do desenvolvimento humano nesses espaços por uma educação que não
desconsidere jamais as lutas de classe, as ideologias de grupos populares tão poucos as marchas
dessas gentes. Nessa perspectiva, Martins (2013), ao abordar os movimentos sociais e educação
do campo, afirma que:
A educação do campo nasce ligada aos movimentos sociais e, poder-se-ia
dizer, que vai se constituindo como uma reivindicação no próprio processo
educativo vivido por seus integrantes. Ou seja, a experiência nos movimentos
sociais leva seus sujeitos a entenderem a necessidade de que a luta para
permanecer na terra, pela reforma agrária, por um outro projeto de
desenvolvimento para o Brasil, exige também a necessidade de luta pela
educação, especialmente pela educação escolar. (MARTINS, 2013, p.213).

A educação compreendida nessa dimensão é um direito social, que vem sendo negado,
como resultados de interesse das elites dominantes. Na prática, essa relação campo, movimento
social e educação, formação, tem ficado à margem do direito e das necessidades do trabalhador
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que passa a ter sua compreensão advinda da relação de conhecimento não formal, construído
da relação do dia a dia e com seus pares. De acordo com a Campanha Nacional de Alfabetização
no MST8 (2007), acerca da realidade da educação no Brasil e do papel dos movimentos sociais:
os índices de analfabetismo no Brasil são ainda muito elevados e bastante
preocupantes, principalmente nas regiões mais pobres do país e na área rural.
No campo, de maneira geral, a taxa de analfabetismo entre os adultos (acima
de 15 anos) é de 28,7%, enquanto que na zona urbana essa taxa é de 10,3%,
num total de cerca de 15 milhões de brasileiros adultos que não sabem ler nem
escrever. Essa situação demonstra que a garantia do ensino fundamental,
obrigatório e gratuito, previsto na Constituição Federal, não vem sendo
cumprida. O acesso à educação em todos os níveis é negado ao povo
brasileiro: hoje apenas 50% dos jovens ingressam no ensino médio; destes,
apenas 50% se formam e apenas 8% dos jovens entram no ensino superior
público. 9

A maioria desses sujeitos traz em suas histórias marcas de uma sociedade excludente,
que os limitou ao desenvolvimento científico intelectual e cultural, vivendo na condição de
analfabeto durante todo o período de suas vidas. O analfabetismo traz marcas e o
constrangimento social, a limitação socioeconômica, o atraso no desenvolvimento humano,
além disso, o desequilíbrio entre as práticas de trabalho e a interação com o meio ambiente.
Para Gohn (2006, p. 29) “A educação não formal capacita os indivíduos a se tornarem
cidadãos do mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o mundo
que circunda os indivíduos e suas relações sociais. ” A educação precisa estar à disposição do
homem de modo que essa possa colaborar para o domínio e equilíbrio das suas ações diante das
suas demandas. Se no passado as constituições desses processos educativos tinham como base
a inserção e a participação política, de modo que foram vistos como ameaças ao poder
dominante, pelas reinvindicações de espaços no aparelho estatal, no momento atual esta precisa
se diferenciar para formar homens e mulheres com capacidades críticas, para além da política
social e econômica, com consciências para suas implicações nos seus espaços de família e
sociedade, trabalho, meio ambiente, cultura e saúde.
8

O Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, também conhecido como Movimento dos Sem Terra ou
MST, é fruto de uma questão agrária que é estrutural e histórica no Brasil. Nasceu da articulação das lutas pela
terra, que foram retomadas a partir do final da década de 70, especialmente na região Centro-Sul do país e, aos
poucos, expandiu-se pelo Brasil inteiro. O MST teve sua gestação no período de 1979 a 1984, e foi criado
formalmente no Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que se realizou de 21 a 24 de janeiro
de 1984, em Cascavel, no estado do Paraná. Hoje o MST está organizado em 22 estados, e segue com os mesmos
objetivos definidos neste Encontro de 84 e ratificados no I Congresso Nacional realizado em Curitiba, em 1985,
também no Paraná: lutar pela terra, pela Reforma Agrária e pela construção de uma sociedade mais justa, sem
explorados nem exploradores (1). (CALDART, 2001, p. 207).
9 Campanha Nacional De Alfabetização No Mst, (2007, p. 7)
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Na relação não formal de construção de conhecimentos, esses sujeitos passam a adquirir
compreensões da união em ações coletivas, percebem o mundo a sua volta pela relação prática
e vivencial que se estabelece com a dinâmica da vida diária, fortalecem vínculos de identidade
com comunidades das quais fazem parte na defesa de interesses coletivos, ocorre o sentimento
de valoração do indivíduo, do seu espaço de convívio, e da sua atividade social. Há uma
releitura do mundo a partir de sua vivência prática. Essa reflexão pode ser melhor compreendida
nas palavras de Freire (1979) quando o mesmo diz que:

E preciso que seja capas de, estando no mundo, saber-se nele. Saber que, se a
forma pela qual está no mudo condiciona a sua consciência desse estar, é
capaz, sem dúvida, de ter consciência dessa consciência condicionada. Quer
dizer é capaz de intencionar sua consciência para a própria forma de estar
sendo, que condiciona sua forma de estar sendo, que condiciona sua
consciência de estar. (FREIRE, 1979, p. 7).

Apesar de ser a condição natural do homem estar no mundo, implica conhecer nosso
papel de cidadão, ter consciência social das ações que corroboram para transformação de
momentos históricos.

Na dimensão da subjetividade, entende-se que os movimentos sociais
cumprem um importante aspecto educativo, pois as marcas de todas as
dimensões anteriores traduzem-se também em atitudes a serem assumidas por
indivíduos concretos e são constitutivas não só de sua consciência social,
política e história, mas também, e simultaneamente, de sua consciência de si.
Os diferentes aspectos da vida humana postos em pauta pelos movimentos
sociais, e que se referem a pautas como as relações sociais de gênero, a relação
com o meio ambiente e o resgate da dignidade e autoestima das classes
populares, estão associados à formação de valores que implicam um processo
de constituição social de sentidos e significados apropriados, repetidos e
transformados pelos indivíduos, passando a considerar sua existência nas
diferentes relações em que se inserem. (MELO; ALMEIDA, 2009, pp. 153154).

Alguns homens estando no mundo são capazes de produzir grandes histórias e mudar
histórias de outros homens pela união dos ideais que estabelecem entre si, pelas relações que
precisam fortalecer em defesa dos seus ideais, para uma relação de sentidos, nesse contexto,
isso implica diretamente, na forma de ensinar a pensar, ensinar a saber-se, ensinar a dizer de si,
do outro e do mundo que o cerca, numa compreensão crítica da realidade e do tempo político
que vivem. A dimensão de um movimento social em defesa da posse da terra, na vida daquele
que dele participa será muito mais representativa à medida que o sujeito estando e fazendo parte
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desse espaço perceba a força e a grandeza dos seus propósitos na defesa dos interesses e da
visibilidade dos ocultos moradores do campo.

Fotografia 7 - Coletivo de trabalhadores ligados ao Movimento Social dos Trabalhadores da Fazenda
Palestina.

Fonte: Autor (2018).
3.2 A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E OS SUJEITOS TRABALHADORES DO CAMPO

A resistência tem sido uma das marcas mais fortes e presentes no povo brasileiro,
sobretudo os formados por grupos de trabalhadores com características históricas que os confere
a condição de analfabetismo e pobreza. O país ainda tem uma histórica dívida educacional com
esse povo, pois mesmo após diversos programas de educação aplicados para o campo não
conseguiu extinguir o analfabetismo.
Isso nos faz refletir o modelo de educação oferecido no campo, que vem sendo aplicado
por profissional qualificado para desenvolver estratégias pedagógicas que favoreçam a
aprendizagem com qualidade. O Parecer CNE/CEB10 nº 11/2000 vem destacar a necessidade
da formação de professores para educar adultos, afirmando que:

Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para a
EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer
professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de
10

(CNE/CEB ) - Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica
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ensino. Assim esse profissional do magistério deve estar preparado para
interagir empaticamente com esta parcela de estudantes e de estabelecer o
exercício do diálogo. Jamais um professor aligeirado ou motivado apenas pela
boa vontade ou por um voluntariado idealista e sim um docente que se nutra
do geral e também das especificidades que a habilitação como formação
sistemática requer. (PARECER CNE/CEB 11, 2000, p. 52).

Durante muitos anos, o educador Paulo Freire travou lutas direcionadas à educação de
adultos, mulheres e homens trabalhadores no país, no entanto, o entendimento da nação
brasileira elitizada e de seus governantes sempre foi de que a educação para as classes pobres
não deveria contemplar dimensões formativas mais amplas nas questões humanas, sociais,
políticas econômicas e culturais. Basta para isso consideramos os programas de educação a
exemplo do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) como proposta de educação
no período da ditadura militar, o qual buscava primariamente habilitar os sujeitos para a leitura
e a escrita. Ler e escrever, no entanto, sem a capacidade de compreender criticamente a palavra.
Fato que foi duramente criticado, conforme é descrito no PARECER CNE/CEB 11 (2000, p.
50): “recursos investidos no MOBRAL não chegaram a render os resultados esperados, sendo
considerados um desperdício e um programa ineficiente por planejadores e educadores, e os
intelectuais o tinham como uma forma de cooptação aligeirada”.
Esse programa buscava dar respostas ao governo, já que os indicadores do analfabetismo
no país eram alarmantes e vergonhosos: os números correspondentes ao analfabetismo, na
década de quarenta, representavam “uma população adulta (15 anos ou mais) de 23.631.769
pessoas, existiam 13.279.899 analfabetos, isto é, 56% da população adulta brasileira era
formada por analfabetos” (BRASIL,1973, p. 9).
Nesse sentido Freire (1988, p. 9) critica duramente essa prática quando diz que: “a
leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa
prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a
percepção das relações entre o texto e o contexto. ” Complementando essa colocação, Ana
Maria Freire (2015), ao abordar a leitura do mundo e a leitura da palavra em Freire, afirma que:
O diálogo freireano é, portanto, o que se propõe a abrir as possibilidades de
entender que só lemos um texto se formos lendo o contexto de quem o
escreveu, relacionando-o com o nosso, o contexto de quem está lendo o texto.
Fora dessa relação dialética vivencial, texto-contexto-diálogo, não pode haver
a compreensão precisa, clara, verdadeira, nem das palavras pronunciadas ou
escritas, nem do contexto do mundo que as palavras estão a se referir.
(FREIRE, 2015. p. 297).
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Assim, tomando como base essa colocação, é inadmissível conceber que o sujeito como
ser social, de múltiplas capacidades e de diversas interferências, dadas as relações que esses
estabelecem entre si e com o ambiente, a natureza e, tantas outras instâncias sociais, possa estar
fadado a uma limitada maneira imposta de compreensão, que tendencia os sujeitos a perceberem
o universo a sua volta de maneira limitada. Essa limitada capacidade de reflexão, da palavra,
do mundo e do contexto tira deles a capacidade de refletir sobre si e sobre esse modelo de
educação por qual tem sido formado.
Haddad (2007), pensando a exclusão pela inserção precária no campo da educação,
afirma que:

os dados apresentados anteriormente revelam que os avanços na oferta de
escolaridade dos brasileiros não alteraram o quadro das desigualdades na
educação. A expansão da oferta de vagas no Brasil permitiu incorporar
elevada parcela da população aos sistemas públicos de ensino, mas ao mesmo
tempo, por não ser acompanhado pela qualidade necessária e pela melhoria
das condições de vida, limitou este processo de democratização ao acesso,
produzindo um novo tipo de exclusão educacional, não mais pela ausência de
vagas, mas pela ausência de condições para adquirir sua escolarização e/ou
permanecer na escola. O processo de expansão da oferta sem compromisso
com a garantia da qualidade também produziu um elevado número de
analfabetos funcionais e reproduziu mecanismos de discriminação e exclusão.
(HADDAD, 2007, p. 31).

Esses homens e mulheres, espalhados na imensidão desse país, aumentam as estatísticas
dos desempregados, analfabetos, vulneráveis socialmente, vivem a condição da sazonalidade
em busca por trabalho, fixação na terra e sonham com a melhoria das condições de habitação e
vida, já que a educação como matriz geradora de conhecimentos e potencialidades humanas
não lhes criou possibilidades de desenvolver-se cultural e economicamente. Ainda segundo
Haddad (2007):

A relação entre exclusão e educação também vem sendo explorada em
análises específicas sobre pobreza, ora como causa e ora como consequência
do acesso ou não aos sistemas de ensino. Estudos recentes sobre pobreza
identificam que, dentre as muitas variáveis geradoras de desigualdades, a
educação é a mais crucial – representando até um quarto desta estatística.
Outras análises apontam a pobreza como o maior obstáculo para a existência
de uma educação inclusiva. Investigações do Banco Mundial mostram que o
nível educacional dos indivíduos possui a maior correlação com a
desigualdade de renda e com a probabilidade de serem pobres. (HADDAD,
2007, p. 10)

Após fixadas no campo, exercendo atividades de cultivo agrícolas, muitos desses
passam somente a estabelecer relação durante toda a sua vida com a educação não formal. Se
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agrupam em associações, de modo a fortalecer esses coletivos. São espaços onde a
vulnerabilidade econômica está presente e o índice de analfabetismo é consideravelmente alto.
No entanto, as pessoas se sentem representadas e se mostram representantes de si e do coletivo.
Gohn (2016), ao discutir o conceito de educação não formal nas instituições sociais, aponta que
a educação não formal é uma área que o senso comum e a mídia usualmente
não tratam como educação, porque não são processos escolarizáveis. A
educação não formal designa um processo com várias dimensões, tais como:
a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a
capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de
habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e
exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com
objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos
cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem que os indivíduos
façam uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que se passa
ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a
eletrônica etc. São processos de autoaprendizagem e aprendizagem coletiva
adquiridas a partir da experiência em ações coletivas, organizadas segundo
eixos temáticos: questões étnico-raciais, gênero, geracionais e de idade etc.
(GOHN, 2016, p. 60).

O sujeito constrói várias relações com o mundo e dele advém a emancipação do
conhecimento de maneira não normatizada, unilateral aos espaços escolares como gerador do
conhecimento. Geralmente temas como cidadania, lutas pela igualdade raciais, exclusão, acesso
ao meio de produção e de serviço, educação ambiental, movimentos sociais são temas bem
sugestivos que muito interessam e têm sido pauta nos processos de formação dessa parcela da
população.
Na construção de uma análise mais crítica, a partir das compreensões de Gohn (2006),
a educação não formal privilegia o que se aprende ao longo da vida, já que a maioria dos adultos
de alguma maneira tem uma maior participação social, que se expressam nas suas escolhas
políticas, na sua relação com os grupos que passam a conviver, seja na religião ou nos
movimentos sociais. A participação desses sujeitos, nesses movimentos tem uma
intencionalidade, que pode ser expressa na aglutinação dos saberes, produzidos e
compartilhados das experiências diárias adquiridas. Encontramos um exemplo enfatizando essa
compreensão em Dourado e Aquino (2015), ao abordarem a agroecologia e a permacultura na
ecoalfabetização em EJA,:

A permacultura e a agroecologia, dialogam profundamente num campo do
saber que comungam das reflexões freireanas para a promoção da autonomia
e libertação. Não se sustenta no individualismo e competição, mais são
garantidas nas relações de desenvolvimento coletivo para o bem comum,
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fundamentando ações que possibilitam conhecimentos para fortalecer e dar
condições à comunidade atuar de modo independente numa nova postura de
relação entre as pessoas e o mio ambiente. (DOURADO e AQUINO, 2015, p.
247).

Percebemos que discussões mais pontuais, sobretudo direcionadas ao campo do
trabalho, da produção, do desenvolvimento de competências e habilidades, para as práticas
agrícolas ou absorção de conhecimentos para a autonomia, se tornam complexas quando
imaginamos que o currículo escolar, geralmente muito rígido e pouco criativo, não priorizaria
temas tão próprios da vida do homem do campo, trabalhador rural, produtor agrícolas, na
construção desses conhecimentos. Sendo assim, Matos e Souza et al. (2017) ao abordarem
experiências de um movimento social, na promoção da educação de pessoas adultas, através da
gestão de uma associação, chamam a atenção para a necessidade de se compreender esses
sujeitos, bem como as suas experiências. A educação nessa dimensão precisa contemplar um
aprendizado significativo, que respeite o tempo mental e as atividades práticas que
desempenham essas pessoas. Para Gohn (2006):

A educação não-formal designa um processo com várias dimensões tais como:
a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a
capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de
habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e
exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com
objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos
cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos
fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que se
passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em
especial a eletrônica etc. (GOHN, 2006, p. 2).

As diferenças entre ambos termos, educação não formal e formal, se dão pela efetividade
de sua aplicação e o sujeito da ação. “A educação não-formal é mais difusa, menos hierárquica
e menos burocrática. Os programas de educação não-formal não precisam necessariamente
seguir um sistema sequencial e hierárquico de ‘progressão’. Podem ter duração variável, e
podem, ou não, conceder certificados de aprendizagem.” (GADOTTI, 2005, p. 2). Se por um
lado a educação formal é conduzida mediante regras em espaços educacionais, a não formal
tem como grande educador, “o outro”, que busca a conquista da cidadania e da visibilidade
social sendo possível adquirir conscientização e mudanças sobretudo no comportamento crítico.

Essas categorias têm sido utilizadas para a compreensão de que a educação
não formal poderá ocorrer tanto em espaços urbanos como rurais; tanto em
espaços institucionalizados (no interior de um conselho gestor, por exemplo),
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como no interior de um movimento social, entre aqueles que lá estão
participando e reivindicando, e vão aprender algo sobre um determinado tema
– quem são os opositores, os encaminhamentos necessários; como poderá
ocorrer ainda em outros espaços sociopolíticos, como nas ONGs, nos museus
etc. Ou seja, a educação não formal é um processo de aprendizagem, não uma
estrutura simbólica edificada e corporificada em um prédio ou em uma
instituição; ela ocorre pelo diálogo tematizado. (GOHN, 2013, p. 14).

A partir dessa reflexão, podemos descontruir compreensões rígidas sobre a educação,
concebida como formadora apenas mediante regras e espaços institucionais. Assim, Gadotti
(2005, p. 3) diz que “hoje as teorias do conhecimento estão centradas na aprendizagem. Mas só
aprendemos quando nos envolvemos profundamente naquilo que aprendemos, quando o que
estamos aprendendo tem sentido para as nossas vidas.” Com isso, podemos estabelecer uma
concorrência com a educação formal. Podemos refletir o que nos diz Freire (2006) ao trazer a
relação que estabelece no quintal de sua casa como primeiro mundo formador, de onde passam
a construir visões sobre o seu mundo, desenvolvendo a sensibilidade pela percepção e o
conhecimento de si próprio.

O quintal de minha infância vem como se desdobrando em tantos outros
espaços, não necessariamente outros quintais. Sítios em que este homem de
hoje, vendo em si aquele menino de ontem, aprende por ver melhor o antes
visto. Rever o antes visto quase sempre implica ver ângulos não percebidos.
A leitura posterior do mundo pode constituir-se de forma mais crítica, menos
ingênua, mais rigorosa. Aquele quintal foi a minha imediata objetividade, foi
o primeiro não eu geográfico (FREIRE, 2006, p. 24).

A formação precisa atender a diferentes sujeitos, com diferentes histórias de vidas e
compreensões variadas, idades muitas vezes superiores ao que se espera do aluno em formação
escolar e vivências que atendem mais à vida prática, ao mundo do trabalho e à relação de
afirmação, do reconhecimento de povos e dos grupos sociais. Para Gadotti (2005):

O conhecimento serve primeiramente para nos conhecer melhor, a nós
mesmos e todas as nossas circunstâncias. Serve para conhecer o mundo. Serve
para adquirirmos as habilidades e as competências do mundo do trabalho;
serve para tomar parte nas decisões da vida em geral, social, política,
econômica. Serve para compreender o passado e projetar o futuro. Finalmente,
serve para nos comunicar, para comunicar o que conhecemos, para conhecer
melhor o que já conhecemos e para continuar aprendendo. (GADOTTI, 2005,
p. 4).

A educação não se dá de maneira isolada, mas complementar. Nesse sentido, Gadotti (2005)
aponta que:
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não podemos estabelecer fronteiras muitas rígidas hoje entre o formal e o nãoformal. Na escola e na sociedade, interagem diversos modelos culturais. O
currículo consagra a intencionalidade necessária na relação intercultural préexistente nas práticas sociais e interpessoais. Uma escola é um conjunto de
relações interpessoais, sociais e humanas onde se interage com a natureza e o
meio ambiente. Os currículos monoculturais do passado, voltados para si
mesmos, etnocêntricos, desprezavam o “não formal” como “extraescolar”, ao
passo que os currículos interculturais de hoje reconhecem a informalidade
como uma característica fundamental da educação do futuro. (GADOTTI,
2005, p. 4).

A educação formal não se estrutura na totalidade de forma a atender todos os sujeitos
nas suas necessidades. Já a educação informal tem sua importância na mediação da formação
de grupos e coletivos, na importância da manutenção dos laços familiares, comunitários e entre
sujeitos no seu bairro, na comunidade e nas diferentes relações que se podem construir a partir
dela. Sem deixar de mencionar a educação não formal, a qual segundo Gohn (2007, p. 13) tem
como principal objetivo “a formação de cidadãos aptos a solucionar problemas do cotidiano,
desenvolver habilidades, capacitar-se para o trabalho, organizar-se coletivamente, apurar a
compreensão do mundo à sua volta e ler criticamente a informação que recebem. ” Esta constrói
no sujeito a ideia de coletivo social, numa preocupação constante com o desenvolvimento de
competências e habilidades, oralização dos sujeitos, resgate ao sentimento de valoração,
construção da identidade, partilha de informações significativas para o individual e coletivo.

3.3 JOVENS E ADULTOS NÃO ESCOLARIZADOS EM ESPAÇOS RURAIS, UMA
MULTIDÃO DE INVISÍVEIS.

A busca pela visibilidade social, a conquista da terra, o desenvolvimento agrário e a
melhoria das condições de vida fizeram com que milhares de jovens e adultos se integrassem
em grupos organizados e movimentos sociais, associações sindicais, assentamentos.
Sendo assim, as propostas de educação do campo direcionadas a esses sujeitos,
necessariamente, precisam fazer parte da dinâmica social e cultural desses indivíduos.
Considerando o que nos é dito por Gadotti (2012), quando discute educação popular,

não dá para falar de uma educação em geral, separando-a de se seu contexto
histórico. É preciso qualificar de que educação estamos falando, a partir de
que ponto de vista. E como todo ponto de vista é a vista de um ponto,
precisamos indicar de que lugar, de que território, estamos falando. Toda
educação é necessariamente situada historicamente. (GADOTTI, 2012, p. 10)
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A educação é complexa, no entanto, política, assim consta nas falas de Paulo Freire.
Além disso, é carregada de valores, influências dinâmicas da cultura e do modo de vida dos
seres. Nesse sentido há a necessidade de compreender a diversidade inserida num processo
formativo e o contexto histórico dos sujeitos a formar-se. Em se tratando do campo como
espaço em discussão, este apresenta dinâmica de movimentação, lutas, debates, tensões e
organização necessitando que o educador possa compreender esse processo. Arroyo (1999), ao
abordar a educação e o movimento social do campo, nos chama a atenção para o fato de que,
como educadores, temos de ter sensibilidade para essa dinâmica social,
educativa e cultural, e perguntar-nos que novos sujeitos estão se constituindo,
formando, que crianças, jovens, adultos, que mulheres, que professoras e
professores, que lideranças, que relações sociais de trabalho, de propriedade,
que valores estão sendo aprendidos nesse movimento e dinâmica social do
campo. O foco de nosso olhar não pode ser somente a escola, o programa, o
currículo, a metodologia, a titulação dos professores. Como educadores temos
de olhar e entender como nesse movimento social vêm se formando, educando
um novo homem, uma nova mulher, criança, jovem ou adulto. (ARROYO,
1999, p. 10).

O analfabetismo se configura na história sociocultural da população de baixa renda,
sobretudo moradoras do campo, uma marca grave de exclusão social. A incompreensão quanto
à utilização de uma linguagem mais elaborada, compreendida e escrita, tem comprometido a
interação dos sujeitos numa concepção de mundo global, civilizado e capitalista, que vem
desprestigiando saberes aprendidos por processos não pedagogicamente construídos da escola
formal.
Segundo dados da UNESCO (2009, p. 3), “[...] mais de 774 milhões de jovens e adultos
em nosso mundo hoje – quase um em cada cinco da população adulta, não possuem habilidades
básicas de leitura, escrita e domínio das operações matemáticas básicas necessárias para
participar plenamente da sociedade”. Quando os dados analisados consideram os moradores
não urbanos, os índices de analfabetismo se tornam ainda maiores.
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Gráfico 2 - Distorção idade série de estudantes em diferentes regiões do país - Síntese de Indicadores
Sociais IBGE (2016)
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005/2015

Ainda na análise dos dados que foram utilizados para montar o gráfico acima,
considerando dados mais recentes de 2015, 23,5% desses estudantes são da área urbana, 40,0%
da área rural. 21,0% são mulheres e 31,6% são homens. Segundo consta no mesmo documento
Síntese de Indicadores Sociais IBGE (2016, p. 60) “ as Regiões Norte e Nordeste possuíam
mais da metade de seus respectivos estudantes de 15 a 17 anos de idade com distorção idadesérie e, em 2015, essa proporção permaneceu distante da média brasileira, atingindo mais de
1/3 desses estudantes nas duas regiões”.
Quando observado o atraso escolar entre os Jovens de 15 a 17 anos, 15,0% não
frequentavam a escola, correspondendo a um total de 1,6 milhão de jovens. Dados do IBGE
(2016, p. 60) afirmam que “entre os jovens que haviam evadido a escola precocemente sem
terminar o ensino médio (1,3 milhões de jovens), 61,4% abandonaram a escola sem concluir o
ensino fundamental, 22,1% concluíram o ensino fundamental e 16,4% tinham ensino médio
incompleto.
Dados do IBGE (2017) informam, ainda, que, quando observadas pessoas de 15 anos
ou de maior idade, 11,5 milhões são analfabetos. “A relação direta do analfabetismo com a
idade mostra o caráter estrutural desse indicador, ou seja, a taxa de analfabetismo, mesmo em
queda, persiste mais alta para as idades mais avançadas” (IBGE, 2017).
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Tabela 1 - Dados constantes no PEAD – Educação (2017)

Regiões

Região Norte

% para pessoas de 15 anos ou mais

14,5%

Região Nordeste

8%

Região Sul

3,5%

Região Sudeste

3,5%

Região Centro-Oeste

5,2%

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE, 2017).

Gadotti (2012, p.16), ao refletir sobre o analfabetismo, informa que: “no Brasil,
aproximadamente, 51% completam o ensino fundamental; 33% completam o ensino médio e
apenas 11% completam o ensino superior. Os países mais avançados em educação e
desenvolvimento humano já universalizaram o ensino médio e, de certa forma, oferecem acesso
a todos ao ensino superior”. Entre o público jovem e adultos, os traços do analfabetismo advêm
de contextos históricos causados pela desigualdade socioeconômica, mesmo nos dias atuais
ainda não superados. Mesmo quando no decorrer da história políticas já tenham sido
implementadas, estas ainda não foram o suficiente para responder com resultados satisfatórios
que eliminassem os indicadores de analfabetismo no país. Para Arroyo (2006),
A educação de jovens e adultos – EJA tem sua história muito mais tensa do
que a história da educação básica. Nela se cruzaram e cruzam interesses menos
consensuais do que na educação da infância e da adolescência, sobretudo
quando os jovens e adultos são trabalhadores, pobres, negros, subempregados,
oprimidos, excluídos. O tema nos remete à memória das últimas quatro
décadas e nos chama para o presente: a realidade dos jovens e adultos
excluídos. (ARROYO, 2006, p. 221).

A pobreza extrema, fatores como dificuldades de acesso à escola, a falta de incentivo e
políticas voltadas para a contemplação desses sujeitos, as práticas pedagógicas distanciadas do
contexto social, dentre outros requisitos, indispensáveis ao contexto educativo, têm impactado
ao longo dos anos para que muitos jovens sejam hoje os analfabetos e excluídos da sociedade.
Tomando como parâmetro os movimentos sociais, o jovem e o adulto assentado ou em
constantes lutas pela posse da terra, vivem à margem ou condicionados a processos formativos
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mal organizados, mal aplicados, malsucedidos, que poucos lhes acrescentam além da habilidade
de desenhar o nome, permanecendo na condição funcional de analfabetismo. A história de
descaso social com os mais humildes e analfabetos tem marcas do passado, como afirma
Arroyo (2006 p. 221): “os lugares sociais a eles reservados – marginais, oprimidos, excluídos,
empregáveis, miseráveis... – têm condicionado o lugar reservado a sua educação no conjunto
das políticas oficiais.” A compreensão da realidade que esses adquirem vem justamente da
relação que estabelecem com a vida, com as dificuldades, as lutas, e a organização em
sindicatos, ONGs11, e movimentos em defesa da terra, da moradia, e outros. Assim esses
sujeitos passam a se apropriar de um conjunto de conhecimentos informais e não formais
construídos duramente pela necessidade de garantia de direito e da construção de uma
visibilidade social forçada.
Décadas após o processo de educação aplicado por Paulo Freire - criticado pela elite
conservadora da época e rejeitado por instâncias governamentais, pela capacidade de levar os
sujeitos a reflexão crítica de sua realidade, do contexto de vida política e social, além das
injustiças, discriminação e exploração a quem eram submetidos - o jovem e os adultos
continuam na incompreensão do mundo pelo viés da leitura e da escrita pela falta de
oportunidades. Ao abordar as questões do analfabetismo e denunciar a existência de uma
multidão de jovens e adultos invisíveis, Alves e Avelar et. al. (2014) nos dizem que:
A invisibilidade da população brasileira jovem e adulta não escolarizada, na
priorização das políticas educacionais do Brasil, mobiliza os pesquisadores do
campo a revelar em todas as suas produções que esse segmento da população
não constitui um resíduo que pode ser atingido com medidas paliativas, mas
representa uma multidão que cresce como resultado da ineficiência do próprio
sistema educacional, apesar de todas as medidas para a melhoria da Educação
Básica, adotadas nos últimos anos. (ALVES; AVELAR et. al, 2014, p. 168).

A educação com características aligeiradas, oferecida ano a ano aos adultos, não tem
considerado a realidade desses trabalhadores nem os tirando da invisibilidade e do clientelismo
político. Conforme nomeia Arroyo (2005, p. 223), “esses sujeitos oprimidos, sem-terra, sem
teto, sem horizontes”. Vivem à margem do conhecimento e do desenvolvimento cultural social.
Para Caldart (2001, p.213), “os Sem Terra se educam participando diretamente, e como sujeitos,
das ações da luta pela terra e de outras lutas sociais que aos poucos foram integrando à agenda
do MST. É esta participação que humaniza as pessoas”. Um tanto quanto diferentes do que se
oferece como proposta formativa na educação formal/regular.
“ONGs” referem-se a qualquer organização do primeiro setor, obedecendo a classificação das chamadas
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, feita pelo IBGE.
11
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3.4 REALIDADE ESCOLAR: AS QUESTÕES AMBIENTAIS EM EJA

A educação ambiental é um tema amplo que tem dimensões sociais relevantes. Nesse
contexto, indivíduos e coletividade podem construir valores, atitudes e habilidades para o
cuidado com o bom uso comum dos recursos naturais, condição indispensável à qualidade de
vida, sustentabilidade e manutenção da vida.
As discussões em torno do tema têm dimensões internacionais, e a nível nacional é
regulamentada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que além de dispor sobre a educação
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental. De acordo ao Art. 2º da citada
lei, “a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional,
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não formal.” (BRASIL, 1999, p. 24).
Estes dois seguimentos diferem entre si. O primeiro compreende os processos de
formação que se dão desde a educação infantil, perpassando pelo ensino fundamental, médio e
superior. Já o segundo está relacionado a grupos de homens, mulheres, trabalhadores, jovens e
adultos, associação de moradores dentre outros. No Art. 13, entendem-se por educação
ambiental não formal, as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade
sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio
ambiente. Segundo o Art. 9o da mesma lei, entende-se por educação ambiental na educação
escolar desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino público e privado,
englobando também o inciso V - Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 1999, p. 27).
Bem sabemos que discussões em torno da EJA oferecida nas escolas públicas do país já
não são temas prematuros, na prática o que se percebe é que ainda há distanciamentos entre o
que se preconiza como parâmetros para efetivação dessa educação com qualidade e a efetivação
da atuação pedagógica dos docentes frente à alfabetização de adultos.
Em muitas escolas o trabalho desenvolvido tem sido marcado pelo insucesso na
aprendizagem desses sujeitos, um ensino infantilizado pelas características das atividades
desenvolvidas e propostas de aulas. Não contempla dimensões mais amplas da
interdisciplinaridade, da difusão do conhecimento, da relação de trabalho e do homem com a
natureza, nem com as questões de sustentabilidade. Não traz contextualização com a realidade
social nem favorece o desenvolvimento de competências e habilidades para interagir com o
meio.
Outra questão a ser abordada diz respeito à práxis de muitos professores, a insegurança
em compreender dinamicamente os sujeitos da EJA, bem como as dificuldades em priorizar
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conteúdos significativos que podem ser trabalhados em sala de aula. Tal discussão decorre da
desqualificação profissional para atuar na modalidade. De acordo a Resolução CNE/CP nº 2,
de 1º de julho de 2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial
em nível superior e para a formação continuada:
Art. 3º A formação inicial e a formação continuada destinam-se,
respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para
funções de magistério na educação básica em suas etapas – educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de jovens e
adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível médio,
educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola
e educação a distância – a partir de compreensão ampla e contextualizada de
educação e educação escolar, visando assegurar a produção e difusão de
conhecimentos de determinada área e a participação na elaboração e
implementação do projeto político-pedagógico da instituição, na perspectiva
de garantir, com qualidade, os direitos e objetivos de aprendizagem e o seu
desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação institucional. (CNE/CP
nº 2, 2015, p. 4).

Ao passo que os docentes compreendem que a relação entre conhecimento, ensino e
práxis permite dimensões mais interligadas com a realidade dos sujeitos, o conhecimento
significativo, as relações desenvolvidas na família, no trabalho, na vivência social, a educação
se torna contextualizada e se efetiva. Essa relação requer do professor a habilidade para lidar
com a Educação Básica e o compromisso público que assegura o direito da criança, do
adolescente, do jovem e do adulto a aprender. Para Gasparin (2007),

Na interação entre professor e aluno dá-se o confronto entre os conceitos ou
conhecimentos espontâneos e os conhecimentos científicos. Os conceitos
científicos descem à realidade empírica, enquanto os espontâneos ascendem
buscando sistematização, abstração, generalização. Por isso, a aquisição dos
conceitos científicos implica a reconstrução dos conceitos espontâneos numa
articulação e transformação recíprocas [...]. Os educandos, como sujeitos
aprendentes, ativos e participantes, realizam sua aprendizagem – autoaprendizagem – a partir do que já sabem e na interação com seu professor e
com seus colegas, isto é, na interaprendizagem. A interação constitui, dessa
forma, uma corresponsabilidade de professor e alunos no processo de
aprendizagem. (GASPARIN, 2007, p. 109).

A realidade do mundo concreto coloca o educando da EJA como sujeito da construção
do seu próprio conhecimento. É necessário que a leitura de mundo e da palavra sejam
reciprocamente fecundas. Nesse sentido teoria e prática precisam considerar a vivência
concreta. Os conteúdos abordados em aulas jamais podem ser vazios, sem sentido ou
desmotivados, mas integrados, entrelaçados, contemplando conhecimento ambientais, cultura,
economia, diálogos, histórias de vida, responsabilidades e interação. Para Gasparin (2007, pp.
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31-32). “Tanto os conhecimentos prévios que os alunos manifestam em sala, como suas
curiosidades sobre o tema, não são em si definidores do conteúdo científico que deverão
aprender. Seus interesses específicos e particulares não constituem o centro do trabalho
pedagógico, mas, sim, o ponto de partida”.
Diante de tais dificuldades o caminho é pensar na formação docente como mecanismo
de desenvolvimento de habilidades, reflexão sobre a prática, os sujeitos e uma aprendizagem
efetiva. Para Alarcão (2004, p. 41), “a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da
capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como
mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores”.
A reflexão sobre a prática docente precisa ser algo recorrente, que vise compreender o
desenvolvimento de um trabalho que comtemple dimensões muito mais amplas do que apenas
conceitos de compreensão de códigos de linguagem, da classificação de certo e errado. O
processo educativo em educação ambiental em EJA deve estar voltado para colaboração em
processos históricos de reparação de desigualdades de sujeitos moradores do campo, que ao
retornarem à escola precisam adquirir conhecimentos que sejam significativos para a vida, o
trabalho e as práticas sociais. Sobre isso Freire (1996, p. 39) afirma que: “É pensando
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.”
O professor que atua na EJA é um agente constante da transformação por meio de
incentivos. Nesse contexto, as metas constadas no Plano Estadual de Educação (PEE, 2016 –
2026, p. 26), visa: “promover a integração da Educação de Jovens e Adultos - EJA com políticas
públicas de saúde, trabalho, meio ambiente, cultura e lazer e entre outros, na perspectiva da
formação integral dos cidadãos”.
Esse encoraja o aluno a construir relações práticas e lógicas com o conhecimento,
associando as demandas da vida prática e o mundo do trabalho a contextos ambientais, de saúde
e humanos. Assim, percebemos o papel que o professor assume frente à escola, ao aluno e à
sociedade. Além disso, ainda com base no PEE (2016 – 2026).
Implementar e ampliar mecanismos de reconhecimento e valorização dos
saberes e experiências de jovens e adultos trabalhadores, adquiridos em
contextos externos ao espaço escolar, a serem considerados na integralização
curricular nos cursos de formação inicial e continuada e nos cursos técnicos
de nível médio, por meio do aproveitamento de estudos ou de certificação
profissional. (2016, p. 28).

Já que o professor é mediador entre as dificuldades que os alunos apresentam e o
conhecimento que já possuem da vida diária de maneira a criar possibilidades para uma ação
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educativa formativa e transformadora da realidade. Para Freire (1996, p. 97), “nesse sentido,
quanto mais solidariedade exista entre o educador e o educando no ‘trato’ desse espaço, tanto
mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na escola”. No diálogo do professor
deve aparecer sempre a figura representativa de homens e mulheres, seu papel e a sua condição
de vida, valorizando sempre os seus sujeitos trabalhadores presentes ali. E numa reflexão
compreensível da relação social, política e ambiental, construir nesses sujeitos diálogos mais
elaboradas partindo do que o aluno traz como bases de discussão no momento da aula. Ainda
nos é dito por Freire (1996) que:

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à
escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos,
sobretudo os das classes populares, chegam a ela - saberes socialmente
construídos na prática comunitária - mas também, como há mais de trinta anos
venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses
saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Porque não aproveitar a
experiência que tem os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo
poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos
córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos
que oferecem à saúde das gentes. (FREIRE, 1996, p. 16).

Nesse sentido a escolha dos conteúdos a ser trabalhados com essa categoria implica
maior compreensão quando ligados à vivência diária. O momento atual carece de profundas
discussões sobre as questões ambientais, como tema que se assenta em diferentes espaços de
organização social. A urgência de discussão dessa temática emerge da necessidade de
reconfigurar de maneira mais crítica a forma como o tema vem sendo abordado, sobretudo nos
espaços escolares, por vezes, de maneira desconectada das compreensões históricas e lutas
políticas, recaindo assim numa compreensão ingênua e acrítica de tratar o assunto.
Para Sato (2001, p.16), “é como se o ambientalismo se resumisse a datas comemorativas
e não se configurasse como um projeto de vida, de lutas sociais, para os cuidados ecológicos,
necessários para a construção da sociedade que queremos”. Nessa mesma compreensão da
necessidade de um ensino ambiental que valorize mudanças de comportamento e atitudes,
Freire (2000) aponta:

urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais
fundamentais como do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros
animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. Não creio na
amorosidade entre homens e mulheres, se não nos tornamos capazes de amar
o mundo. A ecologia ganha uma importância fundamental neste fim de século.
Ela tem de estar presente em qualquer prática educativa de caráter radical,
crítico ou libertador. (FREIRE, 2000, p. 67)
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A realidade precisa ser problematizada, para que o educando possa se interrogar e
assumir uma posição repensando valores, atitudes e a prática, num contexto de formação
ambiental cognoscível das questões ambientais.

3.5 O CAMPO DA EJA COMO ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE SABERES

O pensar na EJA tem sido uma constante reflexão que nos coloca a analisar a condição
de vida de milhares de cidadãos, homens e mulheres que ao longo de suas trajetórias foram
marcados pela negação, insucesso e exclusão social. Muito embora milhares de jovens e adultos
em tempos atuais busquem a educação como espaços de construção de saberes para o seu
desenvolvimento pessoal, não lhes é garantido uma aprendizagem sólida, reflexiva e
significativa, que ao menos lhes assegurem a certeza da aprendizagem.
O grande sentido de se discutir a EJA está no contexto dos processos educativos e das
possibilidades que contemplem a real condição do sujeito aprender, já que fatores políticos,
sociais, econômicos e culturais não permitiram que esse tivesse o direito de adquirir
conhecimentos para compreensão mais elaborada do amplo universo da formação e
desenvolvimento humano. Laffin (2016), quando discute esse desenvolvimento no percurso da
transformação, afirma:
Nessa concepção processo de escolarização de jovens, adultos e idosos
situam-se como possibilidades para que o sujeito, ao relacionar-se com os
conhecimentos das diferentes áreas, aprenda a se relacionar com o
conhecimento que para ele é novo, aprendendo também a refletir com e sobre
a organização desse saber em um sistema conceitual, instrumentalizando-o
para o modo intelectual típico da sociedade letrada. (LAFFIN, 2016, p. 160)

Quando se reconhecem analfabetos e por isso condicionados às limitações impostas por
uma sociedade letrada, o jovem, o adulto e o idoso buscam as salas de aulas da EJA com
expectativas de ler e escrever, e essa oportunidade de aprendizagem os colocam num contexto
de inserção social. A leitura e a escrita para esses terão um novo significado, à medida que
ocorrer a apropriação de saberes, a materialização desse conhecimento mediante relações com
o trabalho, com o contexto social e os projetos de vida.
Como campo de construção formal do conhecimento para uma sociedade multicultural,
o trabalho na EJA precisa permitir uma conexão de compreensões construídas à luz da realidade
de vida desses sujeitos, contemplando a formação ética e cidadã, o universo da cultura, a
política, a ciência, o trabalho, as relações ambientais, saúde e humana. Nessa lógica, há que se
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dispensar uma maior sensibilidade nesse processo de construção com o outro, e para o outro,
pois esse precisa ser visto como ser inacabados, em um longo e complexo processo de formação
continuada, onde seus saberes construídos a partir de suas experiências de vida se caracterizam
como sua identidade e, a partir desse contexto, outros saberes podem ser inseridos, reelaborados
ou ressignificados.
Arroyo (2006), ao discutir a garantia do conhecimento para os adultos, nos leva a refletir
que o aluno da Educação em EJA tem direitos ao conhecimento que lhes permitam reflexões
dentro do seu espaço temporal, respeitando sua realidade. A construção intelectual, cultural e
social desses sujeitos sofre influências das suas experiências e vida, seus conhecimentos do
meio natural, da vivência urbana e rural, do trabalho, da forma de se perceber e compreender o
mundo diretamente influenciado pelo tempo mental cotidianamente construído. Nesse sentido
compreender a educação como processo social é permitir que a partir dela o homem possa se
implicar com a sua realidade, as relações concretas do cotidiano estabelecem o significado. Para
Souza e outros autores (2015), quando ocorre a compreensão da sua realidade, o sujeito tende
a transformar a prática. Os conhecimentos teóricos práticos possibilitam a reflexão crítica e o
desvelar de outras capacidades para situações cotidianas.
A EJA como espaço de aprendizagem social valoriza a vivência do sujeito, a sua
história, seus múltiplos saberes, construindo sua identidade cultural, numa perspectivas e
possibilidades de crescimento e transformação da realidade social pela educação.
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Falando da terra
Aos meus olhos que aqui a tudo vejo
Os encantos do meu lugar...
Um dia era só mato
Noutros, na terra a labutar
Enxada nas mãos,
Suco a terra
Suor a pingar
Semente no chão
Alegre a cantar
O sol brilha no céu...
Clamo por chuva
Mas ela não vem
Aguado contente
Se Deus não desampara ninguém.
Tao logo ela cai
E nasce a semente
E brota o fruto
Alimento da gente
Essa terá tão viva,
Tão próspera e fértil
Me fez homem forte,
Um ser de valor
Crio meu gado,
Meu jegue e o cavalo,
Planto feijão,
Mandioca e quiabo
Nela de tudo dá,
Basta o trabalhador no chão a semente jogar.

Autor: Alício Matos
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4 O CONHECIMENTO SIGNIFICATIVO PARA O TRABALHADOR RURAL:
IMPLICAÇÕES PARA A VIDA
A realidade cultural, social e econômica do estudante da EJA lhe confere características
muito peculiares. Geralmente esses são os que vivenciaram períodos de desistência ou
repetência escolar, se alfabetizam tardiamente, possuem vínculos de trabalho sem efetividade
legal, moradores de áreas periféricas, muitos possuem trajetória de vida rural, moram em
assentamentos, realizam atividades ligadas diretamente ao meio ambiente, como processo de
trabalho, produção, geração de renda e sustento familiar.
Segundo consta na Resolução CEE Nº 239 (2011), em seu artigo 1º “A Educação de
Jovens e Adultos – EJA tem identidade própria para atendimento em processos educacionais
diferenciados em relação ao tempo humano, cultura, experiências de vida e de trabalho, e se
estrutura por meio de cursos regulares ou exames de certificação”. Ainda com base no mesmo
documento, os cursos deverão ter carga horária que variam entre 1.200 horas à 2.400 de acordo
ao grau de ensino em que esteja o educando. Além disso, uma proposta curricular orientada nas
Diretrizes Curriculares Nacionais 12, respeitando as suas práticas sociais e indenitárias, a relação
de proximidade dos conhecimentos escolares coma vida prática, compreensão em várias esferas
do conhecimento científico, a valorização, o desenvolvimento cultural, humano e ético.
Souza, Matos e Sousa (2018), abordando reflexões emancipatórias, apontam que:
Decorre pensar em uma educação, não apenas voltada para as demandas
mercadológicas e cientificista, mas também humana, na garantia do respeito
às diferenças, da formação dos sujeitos éticos e humanistas, imbricado no
cuidado com a formação de gente, da valorização dos povos, das suas
histórias, as lutas sociais para garantia dos direitos a formar-se com qualidade,
a participação social e a posse da terra como bem maior de reconhecimento
de sua gente. (SOUZA; MATOS; SOUSA, 2018. p. 5)

Presos às condições sociais que lhes são duramente impostas, esses cidadãos
manifestam em suas expressões verbais incapacidades de aprender e veiculam essas
dificuldades às sucessivas reprovações, ao período que se mantiveram fora das salas de aula,
ou mesmo aqueles que já com idade avançada se julgam limitados. Nesse sentido o ensino para
essa modalidade de educação, quer seja ainda na alfabetização ou em eixo mais avançado,

12

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica visam estabelecer bases comuns nacionais
para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, bem como para as modalidades com que podem
se apresentar, a partir das quais os sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, por suas competências
próprias e complementares, formularão as suas orientações assegurando a integração curricular das três etapas
sequentes desse nível da escolarização, essencialmente para compor um todo orgânico. (BRASIL, 2013, p. 8).
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requer a construção do conceito de “possibilidades”, pois esses trazem internalizados em si a
desmotivação, a insegurança, o insucesso escolar e o constrangimento de ainda se perceberem
analfabeto. Feire (1981) nos chama atenção para a construção de uma visão crítica no aluno, já
que o ato de alfabetizar não deve ser restrito a depositar letras, sílabas e palavras no educando
sem levar em conta experiências e existências.
Quando a prática do ensino é realizada mediante regras de cartilhas ou meramente sobre
esses modelos, as experiências aculturadas nesses sujeitos da relação construída cotidianamente
são desprezadas. O ambiente escolar, a atuação pedagógica, e a relação estabelecida entre
alunos e professores serão fundamentais para permanência e frequência desse aluno às aulas.
Assim como contemplar a leitura que esses sujeitos já trazem do mundo ao qual são partes. Para
Freire (1981),

para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de adultos
demanda, entre educadores e educandos, uma relação de autentico dialogo.
Aquela em que os sujeitos do ato de conhecer (educador-Educando;
Educando-Educador) se encontrem mediatizados, pelo objeto a ser conhecido.
Nessa perspectiva, os alfabetizandos assumem, desde o começo mesmo da
ação, o papel de sujeitos criadores. Aprender a ler e escrever já não é, pois,
memorizar silabas, palavras ou frases, mas refletir criticamente sobre o
próprio processo de ler e escrever e sobre o profundo significado da
linguagem. (FREIRE, 1981, p. 40).

Essa relação mútua de perceber a realidade das coisas e o porquê de elas serem como
são mediatizadas por uma construção elaborada de linguagens e saberes, nasce exatamente da
liberdade e do espaço dado ao sujeito para perceber-se como seres que passam a vencer as
barreiras, as quais podemos considerar como escravização da consciência. Muitas dessas
estabelecidas pelos próprios processos educativos impostos aos sujeitos. Sobre isso (Freire
1996) nos diz que:
É isto que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino "bancário", de
outro, a compreender que, apesar dele, o educando a ele submetido não está
fadado a fenecer, em que pese o ensino "bancário", que deforma a necessária
criatividade do educando e do educador, o educando a ele sujeitado pode, não
por causa do conteúdo cujo "conhecimento" lhe foi transferido, mas por causa
do processo mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a
volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do
"bancarismo". (FREIRE, 1996, p. 13).

A construção de conhecimentos significativos para homens e mulheres, vítimas desse
processo histórico que é o analfabetismo, precisa contemplar dimensões políticas e sociais. A
oferta da modalidade de educação em EJA é gratuita, e segundo CEE (2011, p. 2): “com respeito
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as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos
e exames”. Nesse sentido há que existir uma séria implicação do educador para com o
educando. A figura constituinte do professor como detentor do saber e que por isso tudo precisa
ensinar ao aluno que nada sabe já não faz parte da nova configuração de educação, sobretudo
na modalidade EJA. E por isso a forma de ver e perceber o outro implica o observar e escutar
sensivelmente.

4.1 POR UMA VISÃO MENOS INGÊNUA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O mundo tem passado por um acentuado processo de globalização, com fortes
influências no comportamento humano e que impactam na maneira de conviver, de refletir, de
habitar, de explorar e de perceber os espaços ambientais. O século XX marca o contexto
mundial de forma radical, sucessivas modificações ocorreram, dentre elas, guerras mundiais,
processos acelerados de industrialização, globalização, um processo acelerado de extração de
recursos naturais, produção alimentar em larga escala e consequentemente depreciação dos
recursos naturais.
O conceito de localidade toma uma nova dimensão, não apenas relacionado à localidade
onde se processa uma determinada ação, ou espaço natural, mas relacionado a espaços
carregados de significados, sobre fortes influências econômicas, de produção, de trabalho, de
exploração por aqueles que ali convivem e estabelecem, assim uma nova ordem, que agrega
sentido e significado, tornando esses espaços locais de intensa especulação, entre o progresso e
a destruição. A percepção que se pode fazer de uma determinada localidade, os processos e
relações que são estabelecidos pelas políticas, econômicas, bem como do meio natural,
impulsionado pelas constantes mudanças globais, resultam numa nova construção indenitária
de localidade e percepções de possíveis conflitos ambientais.
O que tem provocado recorrentes debates no campo das questões ambientais, na
tentativa de tornar mais harmônicas as relações de exploração entre o homem e a natureza. O
desenvolvimento sustentável13, na base de uma economia grosseiramente capitalista, não deixa
de ser discurso globalizado, de forte influência econômica, já que na prática o convívio do
Segundo o Relatório Brundtland, desenvolvimento sustentável é aquele que “atenda às necessidades do presente
sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas”. Para a Comissão, o
desenvolvimento sustentável deve, no mínimo, salvaguardar os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra:
atmosfera, águas, solos e seres vivos. Ademais, ele seria, em essência, “um processo de transformação no qual a
exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança
institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações
humanas” (SILVA, 2012, p. 73).
13
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homem com a natureza tem favorecido impactos extremamente negativos à racionalidade e à
exploração equilibrada. Para Romão (2015):
[...] ainda é presente no discurso de empresas e na mídia, à a qual caberia a
transmissão de conhecimentos biológicos, de caráter ecológicos, de condutas
ecologicamente corretas e a sensibilização dos indivíduos para a beleza da
natureza, levando a mudanças comportamentais, ignorando os intricados
processos de aprendizagem e as necessidades sociais relativas as mudanças de
atitude, habilidades e valores, e não as condições históricas, à nossa ação
individual em sociedade, deixando de problematizar a impossibilidade de
fazermos o que queremos mesmo tendo consciência das implicações. Tratase, portanto, de uma educação ambiental de caráter produtivista das relações
de poder existentes, convenientes a setores que querem que tudo mude para
permanecer como estar”, ficando os riscos do colapso ecossistêmico e
degradação das condições de vida planetária protelados para o futuro.
(ROMAO, 2015, p. 75).

A profundidade dessa colocação nos remete a pensar que não interessa a esses uma
educação ambiental mais crítica, que possa romper as fragmentações de compreender os
espaços naturais grosseiramente modificados, ou superar a transmissão de conhecimentos
dissociados da realidade social, cultural, do consumismo, sob uma ótica unicamente ecológica,
que produz uma funcionalista visão, deixando de perceber a importância e a função social
transformadora que passa a ter a educação numa sociedade escrava de padrões econômicos
dominantes e prejudiciais a vida planetária.
A construção de valores ambientais precisa ser pensada para superar os conflitos
presentes e de alguma forma fortalecer as estratégias de gestão que contemplem princípios de
racionalidade ambiental. Nos é dito por Gadotti (2010, p. 7) que “o paradigma da
sustentabilidade implica na construção de novos valores, conhecimentos e aprendizagens. No
esforço de comunicar, sensibilizar, mobilizar e formar a comunidade de vida do planeta, o papel
da educação ambiental (EA) tem se acentuado desde a década de oitenta. ” A ideologia
ecológica descontrói a racionalidade econômica que vem sustentada pelo ideal de sociedade
capitalista, onde o predomínio do cientificismo aniquila e ignora outros conhecimentos ainda
não reconhecidos pela ciência.
De acordo com Viana e Portela (2013), fica claro que algumas das complexas relações
entre espaços foram produzidas pelo advento da globalização. Como exemplo, podemos citar a
exploração exacerbada dos recursos naturais, sem a preocupação com o equilíbrio natural e a
racionalidade sustentável. Além de outros problemas de ordem social e econômica. Na
contramão dessa relação exploratória são desconsiderados muitos valores socialmente
construídos ao longo da história humana, em detrimento do lucro da produtividade, da
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exploração, dos interesses econômicos. Segundo Ramos (2015, p. 69), “fica claro portanto a
incapacidade de a racionalidade econômica responder as demandas relativas à sustentabilidade
planetária”. A grande preocupação dos debates que abordam o tema em maior dimensão é a
manutenção da ordem social frente à escassez, superpopulação, limites naturais e
sustentabilidade.
A problemática ambiental deixa de ser um problema restrito à uma ou outra localidade,
para se tornar um tema de relevância internacional, amplamente discutido em conferências
mundiais desde 1968, com urgente necessidade de se pensar o contexto atual onde as grandes
modificações ocorrendo por força de ações humanas, e padrões de exploração dos espaços e
dos recursos naturais, influenciados pela ciência tecnológica, as políticas econômicas
desenvolvidas, carecendo de profundas reflexões sobretudo no campo das esferas públicas e
também educacional como mecanismo de formação das futuras gerações.
O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade
Global, constante no ProNEA (2005), traz a necessidade de superar a superprodução e o
superconsumo, já que ambos são requisitos que têm contribuído para a expansão da pobreza, a
degradação humana e ambiental, e a violência. O mesmo documento diz que: “Consideramos
que são inerentes a crise, a erosão dos valores básicos e a alienação e a não participação da
quase totalidade dos indivíduos na construção de seu futuro. É fundamental que as comunidades
planejem e implementem suas próprias alternativas às políticas vigentes” (ProNEA, 2005, p.
57). Daí a necessidade de mudanças nos programas de desenvolvimentos econômicos, já que
seus efeitos muitas vezes têm provocado catastróficos problemas ao meio ambiente, à qualidade
de vida humana, e ao equilíbrio planetário. Como exemplo podemos citar, no Brasil, a
degradação ambiental e a perturbação humana provocados pelos rompimentos de barragens de
rejeitos de mineradoras que, em 2015, arrasou a cidade e área ambiental de Mariana; três anos
mais tarde, no mesmo estado de Minas Gerais, a cidade de Brumadinho vive catástrofe
semelhante.
Consideramos a seguir os dez primeiros pontos definidos pelos Tratado de Educação
Ambiental para Sociedades Sustentáveis:
1. A educação é um direito de todos; somos todos aprendizes e educadores.
2. A educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador,
em qualquer tempo ou lugar, em seu modo formal, não-formal e informal,
promovendo a transformação e a construção da sociedade.
3. A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito de formar
cidadãos com consciência local e planetária, que respeitem a
autodeterminação dos povos e a soberania das nações.
4. A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político.
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5. A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando
a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar.
6. A educação ambiental deve estimular a solidariedade, a igualdade e o
respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e da
interação entre as culturas.
7. A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas
e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto social e
histórico. Aspectos primordiais relacionados ao desenvolvimento e ao meio
ambiente, tais como população, saúde, paz, direitos humanos, democracia,
fome, degradação da flora e fauna, devem ser abordados dessa maneira.
8. A educação ambiental deve facilitar a cooperação mútua e equitativa nos
processos de decisão, em todos os níveis e etapas.
9. A educação ambiental deve recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e
utilizar a história indígena e culturas locais, assim como promover a
diversidade cultural, linguística e ecológica. Isto implica uma visão da história
dos povos nativos para modificar os enfoques etnocêntricos, além de estimular
a educação bilíngue.
10. A educação ambiental deve estimular e potencializar o poder das diversas
populações, promovendo oportunidades para as mudanças democráticas de
base que estimulem os setores populares da sociedade. Isto implica que as
comunidades devem retomar a condução de seus próprios destinos.
(PRONEA, 2005, p. 36).

Nas palavras de Reigota (2010), estas discussões já ocorreram em Roma, Belgrado,
Bélgica, Moscou e também no Brasil, com amplos e sólidos debates, que permitiram trocas de
experiências com especialistas de diferentes partes do mundo. Segundo informações do ProNEA
(2005):

No Brasil, a ameaça à biodiversidade está presente em todos os biomas, em
decorrência, principalmente, do desenvolvimento desordenado de atividades
produtivas. A degradação do solo, a poluição atmosférica e a contaminação
dos recursos hídricos são alguns dos efeitos nocivos observados. Na maioria
dos centros urbanos, os resíduos sólidos ainda são depositados em lixões, a
céu aberto. (PRONEA, 2005, p. 17).

Ao discutir o tema ambiental no contexto contemporâneo focando no consumismo e no
descuidado ambiental, percebemos que profundas transformações vêm ocorrendo no modo de
produzir, consumir e transmitir informações. Os princípios legais da Educação Ambiental são
definidos pela Lei nº 9.795, de 1999, a qual sistematiza avanços que possam contribuir para a
formação humana, dos que vivem em ambientes naturais, considerando e valorizando contextos
históricos, humanos e culturais. Brasil (2013, p.3), traz como marco legal da Educação
Ambiental:

Art. 8º A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar
e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e

99
interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e
modalidades, não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou
componente curricular específico.

Para que possa ser desenvolvida uma ação integrada de EA, de modo que os sujeitos
possam desenvolver novas práticas culturais de produção e consumo, que possam ser
desenvolvidas individual e coletivamente pelos sujeitos, contribuindo para disseminar uma
visão crítica, em EA.
No campo da educação, as discussões em torno da problemática ambiental visam
modificar profundamente as práticas centradas no ensino de temas ecológicos, para uma prática
mais transformadora que o cidadão possa compreender a necessidade de uso racional dos
recursos naturais, bem como de participar de discussões, relacionadas aos problemas e temas
ambientais.
É necessário vencer a visão ingênua que figura em torno dos temas ambientais, que além
disso, ainda se mantém conservadora, incapaz de modificar as ações humanas, sobretudo pela
complexidade das relações entre o homem e o ambiente. Dados do ProNEA (2005, p.18)
informam que “com a proposta de mudança cultural na sociedade, entende-se que são
necessárias mudanças nos desejos e formas de olhar a realidade, nas utopias e nas necessidades
materiais e simbólicas, nos padrões de produção e consumo, lazer e religiosidade”.
A educação ambiental construída nas amplas dimensões de espaços humanos, quer
sejam nos centros urbanos, instituições, movimentos sociais ou no campo, precisa romper essas
percepções para refletir o estilo de desenvolvimento equilibrado da natureza e das populações,
como um conjunto de processos sociais que entrelaçam saberes ideológicos, relações de
consumo, produção de saberes, organização social produtiva, valores ambientais. Para Gadotti
(2010):

a construção de uma nova forma de existência no planeta implica aprendizado
sobre nossa escola, nosso bairro, nossa casa, nossa cidade e sobre como
podemos transformá-los num lugar de vida comunitária em que a
corresponsabilidade pela criação da “vida que se vive” é construída solidária
e democraticamente. Um lugar que vai se configurando a partir da participação
de pessoas, grupos humanos e unidades sociais, entrelaçando a sociedade civil
(todas e todos nós, pessoas da vida de todos os dias), o poder público (pessoas
e instituições escolhidas por nós e que nos representam) e o mundo
empresarial (as pequenas, médias e grandes corporações de realização de
trabalhos produtivos). (GADOTTI, 2010, p. 8)

Em outra contribuição, Viana e Portela (2013) apontam que os sujeitos precisam ser
conduzidos a resolver seus problemas no chão de suas realidades ou mais próximos a essa. E
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para isso é papel da educação ambiental a orientação e a construção dessas bases nesses espaços.
Daí a importância desse discurso nesses espaços, junto aos cidadãos que, muitas vezes,
não obtêm a construção científica sobre o conceito ambiental e da sustentabilidade, mas não
desconsideram que uma relação harmônica com os espaços naturais custa à qualidade de vida
no planeta. E não é apenas responsabilidade unicamente de grupos, sistemas, ou indivíduo, mas
de todo ser social. Esta visão é construída da multiplicidade de relações não formais com a
educação. A educação ambiental contribui na formação cidadã, no que se pode chamar de
racionalidade ambiental, estabelecendo promoção entre o desenvolvimento local, a
sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento social.
Não se pode pensar em uma educação dissociada da realidade social, da política e da
cultura dos sujeitos. Há que se privilegiar a comunicação e o debate junto a grupo sociais, em
diferentes espaços, quer seja nos espaços formais ou não formais para construção de saberes.
Muitos desses grupos sociais têm como práticas de trabalho o campo da agricultura, lidam
diretamente com a terra, manipulam os espaços ambientais, constantemente, sejam por ação das
queimadas, pelo uso de agrotóxico e outros.
Reigota (2010), pensando na educação ambiental, afirma que para isso implica
questionar-se o modelo de educação contemporâneo, onde a transmissão de conteúdo, e o
cientificismo, aliado a métodos que não propiciam a reflexão crítica, nem o pluralismo cultural,
não consideram conhecimentos originados das camadas mais pobres da sociedade.

Contemporaneamente, as mudanças aceleradas e a complexidade dos
processos que engendram as relações dos sujeitos nos grupos, mediadas por
profundas transformações que geram incertezas diante das influências globais,
são determinantes na conformação do contexto de significações. Por sua vez,
os contextos de significações são determinantes para as formas de interpretar
e dar sentido à realidade. Se a questão ambiental inscreve referências no
contexto de interferência, o contexto circunscreve formas próprias para a sua
apreensão, determinando diferentes compreensões da questão ambiental pelos
diferentes sujeitos. (REIGOTA, 2010, p. 118).

As pessoas formam diferentes concepções do mundo, da sua realidade e das
características de seus ambientes; a disponibilidade de acesso, a manifestação ou expressão das
suas ideias são elementos constitutivos para uma compreensão política que poderá permitir
novas diretrizes que venham minorar graves problemas ambientais. Nesse sentido, a falta de
percepção ambiental crítica e o conservadorismo que tem vigorado precisa dar lugar a novas
propostas e discussões na base da esfera social, como alternativas sociais, capazes de romper
distorções e complexas relação do homem com a natureza.
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Faz-se necessários pensar em como desenvolver propostas que visem o cuidado
ambiental aliadas à formação, e isso é papel das instituições na contribuição desse
desenvolvimento. As ações atuais têm se intensificado no sentido de uma exploração sem
controle, lucrativa, onde se leva os recursos naturais a exaustão. Essas práticas, além de
comprometer seriamente a natureza, na verdade poderão implicar na vida do homem, já que
não há como pensar natureza dissociada do convívio humano.
Um projeto equilibrado de desenvolvimento social necessariamente precisa contemplar
a redução das desigualdades humanas, promover a qualidade de vida, inserir a população nas
discussões e decisões de políticas que possam contemplar conhecimentos úteis, para lidar com
problemas complexos que tendem a afetar a sua convivência diária, sobretudo com o meio
ambiente. A escola nesse contexto assume potencial significação, já que poderá ser a promotora
dessa mediação organizada e equilibrada, para garantia de acesso a informação, direitos e
cidadania, possibilitando o senso crítico da realidade a ser modificada.

4.2 O PAPEL DA EDUCAÇÃO NAS DISCUSSÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Dentre as muitas funções que compõem a educação está a promoção da igualdade, o
desenvolvimento cultural, e socioambiental, sobretudo de comunidades e grupos minoritários,
nos quais o instrumento de trabalho, produção e desenvolvimento econômico vem da
manipulação da terra e dos recursos naturais que esta oferece. Quando pensamos o
desenvolvimento, pensamos em reduzir as desigualdades e de alguma forma melhorar a
condição de vida do cidadão, porém não será possível desenvolver uma sociedade sem que dela
nasçam os projetos, as motivações e inspirações para essa realização. Disso decorre o
compromisso social da educação como promotora de acesso e construção da cidadania.
Partindo da compreensão das diferentes ideias de educação ambiental, da
multidimensionalidade do desenvolvimento, a educação precisa instrumentalizar a sociedade a
fim de promoção de valores menos individualistas, consumistas, para contemplação de
propriedades contemporâneas, que possam privilegiar a inclusão social, a sustentabilidade
ecológica, e uma economia sustentável. Assim poderá se estabelecer que modelo de educação
ambiental se possa discutir. Sobre essa condição Reigota (2013, p. 29) nos diz que “o desafio
da educação ambiental é sair da ingenuidade e do conservadorismo, (biológico e político) a que
se viu confinada, e propor alternativas sociais, considerando a complexidade das relações
humanas e ambientais”. Tal compreensão traz implícito um caráter reducionista à medida que
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o ser humano não é conduzido a refletir os processos sociais, a mudança de comportamento, a
fazer reflexões culturais e de atitudes, habilidades, valores e crenças, sem problematizar a
realidade local, planetária e as implicações de segurança com a vida. Conforme aponta Reigota
(2013):

A educação assim pensada, questiona as tendências mais gerais da educação
contemporânea, que se baseiam: na transmissão de conteúdos científicos,
(originados das ciências clássicas e do positivismo); nos métodos ditos
modernos e sem reflexão crítica, nos meios tecnológicos, (do computador ao
vídeo); no pluralismo cultural que considera sempre valido todo conhecimento
originado nas camadas sociais mais pobres. (REIGOTA, 2013, p. 28).

É possível abstrair dessa compreensão que a educação ambiental precisa alterar o
modelo de educação vigente, no qual as práticas pedagógicas voltadas para a ecologia precisam
dar espaços à racionalidade de uso de recursos naturais e o cidadão possa construir bases
políticas, para participar das decisões que tratem da questão ambiental. Tal visão de educação
assemelha-se com a concepção defendida por Gadotti (1992) de que precisa construir junto aos
sujeitos visões emancipadoras, e o conhecimento ser construído pelo sentido e pela percepção
da realidade, estabelecendo relações espaço, tempo, homem e meio ambiente.
Sendo assim, essa construção mais crítica e elaborada de se educar para uma nova
postura, frente à temática ambiental, exige novos fazeres, novas práticas educativas, que recaem
basicamente no fazer docente; este, por sua vez, deve munir os educandos de instrumentos para
perceber e compreender o mundo à sua volta de maneira mais crítica, além disso associar a
formação com linguagem advindas de processos da educação não formal, onde se encontra uma
grande massa da população, prestigiando a relação social, cultural desses sujeitos. Para Gadotti
(1992):

A educação é fundamental para alcançar a sustentabilidade, ou seja, para criar
um futuro mais sustentável. Todas as disciplinas e todos os docentes podem
contribuir para a educação para a sustentabilidade: as matemáticas podem
trabalhar com os dados referentes à contaminação; as disciplinas linguísticas
podem analisar o papel dos meios de comunicação e dos anúncios
publicitários na formação de hábitos de consumo; e a história e as ciências
sociais podem discutir o etnocentrismo, o racismo e a desigualdade de
gêneros. (GADOTTI, 1992, p. 80).

Nessa perspectiva e em compreensão à leitura de Gadotti, é possível perceber que esse
aponta a necessidade de que mudanças curriculares precisam ser feitas nos currículos escolares,
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para contemplar a educação para o desenvolvimento sustentável. Tal condição já se concretiza
em outras nações, tornando os currículos mais flexíveis, contemplativos de múltiplas
linguagens, formal e não formal, e dos envolvidos com contexto da educação, que são os
professores, alunos e família. Além disso, é necessário que os conteúdos a serem priorizados
sejam fundamentalmente importantes para essa construção aliada a uma pedagogia mais
próxima do conceito da sustentabilidade, construída de forma a contemplar valores humanos e
culturais e de maneira transdisciplinar possa construir compreensões mais crítica da relação de
vivência, consumo, exploração e lucro que o homem tem estabelecido sobre a terra e a forma
de viver nela.

4.3 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO ATUAL

A questão ambiental ao longo dos tempos tem sido desafiadora. Estabelecer essa relação
com o contexto de educação tem sido uma demanda complexa, já que no momento os problemas
decorrem do agravamento da relação do homem com o ambiente e têm características sociais,
econômicas e culturais.
A educação não tem conseguido desenvolver propostas que possam trabalhar com
atitudes, formação de valores, habilidade ou procedimentos que tornem os sujeitos capazes de
desenvolver uma relação saudável com o ambiente. No entanto essa é uma responsabilidade de
todos e especificamente do estado à formação de educação ambiental no sujeito social.
A Educação Ambiental (EA) foi implantada na década de 1980 por força da Lei nº 6.938
de 1981, por intermédio da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), e ganha respaldo na
Constituição Federal (CF) de 1988, no artigo 225, 1° parágrafo, inciso VI, que responsabiliza o
poder público pela promoção de EA, na educação público, respeitando a oferta em todos os
níveis de ensino além disso a conscientização pública para lidar com o problema.
Os sujeitos só adquirem uma visão política sobre a temática à medida que compreendem
os problemas decorrentes das ações desenfreadas sobre a natureza. Nesse sentido, Silva (2010,
p. 17) vem nos dizer que educação ambiental é “ uma ação política, pois reivindica uma
conscientização ambiental, sobre a leitura ética das relações, e, prepara a sociedade, através de
um processo de participação coletiva no qual o sujeito percebe o meio ambiente, a partir de uma
reflexão direcionada à uma ação emancipatória”. No campo da educação, de acordo aos PCNS14
(1997),
14

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade para a educação no Ensino
Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema
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O trabalho de Educação Ambiental deve ser desenvolvido a fim de ajudar os
alunos a construírem uma consciência global das questões relativas ao meio
para que possam assumir posições afinadas com os valores referentes à sua
proteção e melhoria. Para isso é importante que possam atribuir significado
àquilo que aprendem sobre a questão ambiental. E esse significado é resultado
da ligação que o aluno estabelece entre o que aprende e a sua realidade
cotidiana, da possibilidade de estabelecer ligações entre o que aprende e o que
já conhece, e também da possibilidade de utilizar o conhecimento em outras
situações. A perspectiva ambiental oferece instrumentos para que o aluno
possa compreender problemas que afetam a sua vida, a de sua comunidade, a
de seu país e a do planeta. Muitas das questões políticas, econômicas e sociais
são permeadas por elementos diretamente ligados à questão ambiental. Nesse
sentido, as situações de ensino devem se organizar de forma a proporcionar
oportunidades para que o aluno possa utilizar o conhecimento sobre Meio
Ambiente para compreender a sua realidade e atuar sobre ela. (BRASIL, 1997,
p. 35).

A busca por uma lucratividade exacerbada tem feito com que os sujeitos levem os
recursos naturais à exaustão consequentemente comprometendo a vida planetária. Ainda de
acordo com os PCNs Brasil (1997, p. X).
É preocupante, no entanto, a forma como os recursos naturais e culturais
brasileiros vêm sendo tratados. Poucos produtores conhecem ou dão valor ao
conhecimento do ambiente específico em que atuam. Muitas vezes, para
extrair um recurso natural, perde-se outro de maior valor, como tem sido o
caso da formação de pastos em certas áreas da Amazônia. Com frequência,
também, a extração de um bem (minérios, por exemplo) traz lucros somente
para um pequeno grupo de pessoas, que muitas vezes nem são habitantes da
região e levam a riqueza para longe e até para fora do país, deixando em seu
lugar uma devastação que custará caro à saúde da população e aos cofres
públicos. Além disso, a degradação dos ambientes intensamente urbanizados
nos quais se insere a maior parte da população brasileira também é razão de
ser deste tema. A fome, a miséria, a injustiça social, a violência e a baixa
qualidade de vida de grande parte da população brasileira são fatores que estão
fortemente relacionados ao modelo de desenvolvimento e suas implicações
socioambientais. (BRASIL, 1997, pp. 22-23).

A transformação que o homem impõe à natureza com o passar dos anos torna escassa
uma quantidade significativa de recursos naturais indispensáveis para a vida. A necessidade de
educar ambientalmente é urgente. A responsabilidade com a vida no planeta precisa ser
entendida como demanda primeira, a participação de entidades governamentais e sociedade

educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e
professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a
produção pedagógica atual. (BRASIL, 2006, p.13).
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civil precisa se fundir fortalecendo as intervenções globais, pois se constitui um interesse
comum em torno do cuidado ambiental.
Figura 5 – Imagem simbólica do uso do agrotóxico

.

Fonte: Do livro Primavera Silenciosa (1969, p. 15).

Um dia me ensinaram que a terra é o único dos planetas do sistema solar que oferece
todas as condições propícias para o desenvolvimento da vida. Em outros contextos, religiosos,
aprendi que ela foi criada por um ser superior. Motivos divergentes entre as ciências do homem.
No entanto, o concreto é que mesmo depois de milhares de anos, a terra se torna inicialmente
um espaço de interação entre coisas vivas e o ambiente, dentre elas o homem. As formas de
vidas, os animais e de tudo que existia nesse espaço era moldado pela força da própria natureza.
Ao passar do tempo a vida passa a se modificar e o homem se torna o principal ser
modificador da natureza e do seu mundo. A modificação tem sido gradativamente
potencializada pela forma do desenvolvimento econômico e da lucratividade adotada que se
manifesta em ambições capitalistas. Uma dessas ações contrárias ao equilíbrio natural se efetiva
pela contaminação da terra, da água, do ar, das plantas, dos elementos naturais, das microvidas
e do próprio organismo humano.
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Metais perigosos têm sido usado pelo homem e tudo isso gerando contaminações muitas
vezes irreversíveis e de proporção universal. Além disso seus efeitos ainda não se fazem todos
conhecidos a longo prazo. Materiais utilizados em bombas atômicas, radioativos e agrotóxicos
podem deixar marcas físicas, mutações, deformidades e pânico.
Substâncias utilizadas em plantações, jardins, campos e florestas impregnam o solo e
contaminam os organismos vivos, sendo transportados de um organismo vivo para outro ser
vivo, estabelecendo uma sentença de mortes.
O equilíbrio adquirido pela terra em milhões de anos tem se alterado de maneira rigorosa
por força da ação do mundo moderno. Há uma rapidez impetuosa na modificação das coisas,
acentuada na insensatez dos homens.
Nessa forma contemporânea de viver, explorar, se relacionar com a natureza, inúmeros
problemas surgem decorrentes do desequilibro que se estabelece, já que a natureza não tem o
tempo milenar para se reequilibrar e o homem entende que necessita incessantemente explorar,
explorar, explorar, explorar.

5 O AGRICULTOR E A PERCEPÇÃO DO RISCO

O meio rural, no contexto das desigualdades sociais e da oferta de mão de obra barata
tem assumido papel de refugiar milhares de homens e mulheres em sua maioria negros e
desamparados pelas instâncias sociais e negligência do poder público, brasileiros que passam a
apostar no trabalho braçal em lavouras de diferentes culturas ou mesmo na busca de associações
e movimento de lutas pela terra, onde possam adquirir terras próprias para o cultivo.
Estes grupos de sujeitos, normalmente, são analfabetos, semianalfabetos ou quando
possuem escolaridade chegam a ter o ensino fundamental completo. Ao passo que se tornam
donos de suas próprias terras, apostam no cultivo de frutas, verduras, hortaliças, legumes,
vegetais dentre outras plantações que normalmente são produzidas com uso de agrotóxico. A
ideia da produtividade, a qualidade do produto, o lucro crescente, a incompreensão dos riscos
para a contaminação ambiental, do alimento e do próprio trabalhador, o coloca na condição de
vítima de um sistema capitalista e do comércio negligente quanto aos perigos e malefícios do
uso dessas substâncias, que têm contribuído para a ocorrências de doenças, contaminação e
morte. Brito, Gomide e Câmara (2008), ao abordarem o uso do agrotóxico e a saúde como
desafios para as mudanças nas práticas agrícolas, afirmam:
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Na literatura mundial, os agrotóxicos têm sido relacionados a diversos efeitos
à saúde. Além dos danos agudos - estes mais bem descritos, tendo em vista o
processo de intoxicação mais imediato -, muitos danos crônicos vêm sendo
relatados, dentre os quais se destacam patologias de pele, teratogênese,
carcinogênese, desregulação endócrina, neurotoxicidade, efeitos na
reprodução humana e no sistema imunológico, entre outros. (BRITO;
GOMIDE; CAMARA, 2008, p. 208).

A oferta desses produtos no comércio se diversifica, e o agricultor, na maioria das vezes,
é exposto a mais de um produto ao mesmo tempo. Relatório de Situação da Populações
Expostas a Agrotóxicos, no estado da Bahia pontua que o consumo de agrotóxico no estado em
2009 ultrapassou o valor de 34.252 toneladas de princípios ativos (44% herbicidas) em
4.755.228 hectares de área plantada. O estado notificou no SINAN 15 252 casos de intoxicação
em 2010, correspondendo a 18% dos casos notificados da região Nordeste (BRASIL, 2011, p.
27).
O gráfico abaixo foi extraído da Secretaria de Vigilância em Saúde/MS - Relatório de
Situação Bahia (2011) e refere-se às notificações de intoxicação por agrotóxicos no SINAN,
2007 a 2010, Bahia, Região Nordeste, Brasil.

15

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) tem como objetivo coletar, transmitir e
disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo,
por intermédio de uma rede informatizada, para apoiar o processo de investigação e dar subsídios à análise das
informações de vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsória. (BRASIL, 2007, p. 9).
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Gráfico 3 - Intoxicação por agrotóxicos no SINAN
Intintoxicação por agrotóxicos no SINAN, 2007 a 2010, Bahia, Região
Nordeste, BrasilGráfico.
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Fonte: Autor (2018).

Em informações contidas em Brasil (2016), a prática de uso de agrotóxico vem
associada às influências das políticas de modernização, adotadas na década de 1960,
denominada de “revolução verde”, a qual veio associada à isenção fiscal às grandes indústrias
químicas. Em 2014, o país chega a faturamentos correspondentes a US$ 12,2 bilhões de dólares,
correspondentes a R$ 25 milhões de reais, tornando o país um grande consumidor mundial do
produto e acarretando graves prejuízos à saúde da população decorrentes da contaminação no
consumo, por uso incorreto e acidentes de trabalho. Ainda pode constar no mesmo documento
que o glifosato chega a ser consumido numa quantidade correspondente a 411.343.703 kg, um
herbicida largamente utilizado e com forte potencial cancerígeno.
Dessa forma, se torna complexa a avaliação dos prejuízos à saúde. A compreensão
criada pelo agricultor no que se refere ao uso dos agrotóxicos utilizados na agricultura sempre
foi uma percepção distorcida; não é à toa que os mesmos se referem a estes venenos como
remédios de pragas ou defensivos. A relação de proximidade com esses produtos acabou
criando uma falsa impressão de inofensividade e muitos desses não se protegem durante a
manipulação e aplicação nas lavouras.
O fato é que a grande maioria de agricultores e trabalhadores rurais não compreendem
os riscos aos quais estão submetidos constantemente, sobretudo porque muitas vezes os
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sintomas, quando agudos, podem ser confundidos com outras patologias não associadas à
contaminação por agrotóxicos e, quando crônicos, podem levar muito tempo para aparecerem
os primeiros sintomas. Para Brasil (2016):

Esse modelo de desenvolvimento vem gerando impactos sociais e ambientais
de curto, médio e longo prazos, os quais são custeados por toda a população
por meio de gastos públicos com recuperação de áreas contaminadas,
prevenção, diagnóstico e tratamento de intoxicações agudas e crônicas,
afastamentos e aposentadorias por invalidez de trabalhadores rurais e até
mortes por utilização dessas substâncias, sem que haja a socialização desses
custos de responsabilidade direta das indústrias químicas. (BRASIL, 2016, p.
1).

O conceito de intoxicação segundo Zorzetti (2014) não está bem claro para os
trabalhadores, que consideram casos de intoxicação somente aqueles que precisarem realmente
de socorro médico. Peres et al. (2003) traz que a percepção dos agricultores ainda hoje sobre os
agrotóxicos é uma percepção distorcida quanto à segurança da manipulação. Em se tratando de
algo tão grave para o trabalhador e tão banalizado quanto a manipulação incorreta, o que sempre
ocorreu foi uma política de uso indiscriminado mesmo que à custa da ignorância do trabalhador,
além disso faltam de informações verídicas, levando em consideração fatores econômicos e
culturais, sendo o analfabetismo um fator de forte contribuição para tamanhos descuidos. Para
Londres (2011):

[...] nota-se grande desinformação dos trabalhadores sobre o uso e os perigos
dos agrotóxicos. Além disso, e muito comum o medo do trabalhador em
reconhecer em si sintomas de intoxicação. Muitos não procuram assistência
medica quando sofrem os efeitos da intoxicação ou resistem em admitir que
os sintomas sofridos podem ter relação com o uso de venenos agrícolas.
Outros não acreditam que os produtos que manipulam no trabalho possam
realmente te fazer mal a saúde (LONDRES, 2011, p. 32).

Outras questões como dificuldades de compreender os textos e as informações contidas
nos rótulos podem estar associadas a esta banalização com relação aos cuidados de proteção do
corpo quando o produto é utilizado. Brasil (2011) traz o Relatório de Situação do Sistema
Nacional de Vigilância em Saúde, do estado da Bahia, com dados da Vigilância em Saúde de
Populações Expostas a Áreas Contaminadas por Contaminantes Químicos:
No estado da Bahia foram identificadas 66 áreas no ano de 2010 no SISSOLO,
representando 5% das áreas cadastradas na região Nordeste. Destacaram-se as
áreas classificadas como Unidades de Postos de Abastecimento e Serviços
(UPAS) e as Áreas de Disposição de Resíduos Urbanos (ADRU). O estado
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possui um total de 219 áreas cadastradas, com cerca de 320 mil pessoas
potencialmente expostas a contaminantes químicos. A identificação dessas
áreas subsidia o estabelecimento de ações de vigilância, de curto, médio e/ou
longo prazo no âmbito do setor saúde. (BRASIL, 2011, p. 27).

É muito comum ouvir da maioria da população que a contaminação provém do uso
inadequado. Segundo informações de Garcia (2005), para resolução desse problema deve-se
oferecer educação e treinamento àqueles que utilizam agrotóxicos. Desta forma, passarão a
adotar uso seguro e correto. O uso inadequado traz vários e graves problemas e somente a
capacitação poderá minimizar os grandes riscos. Desta mesma informação ainda se apreende
que as mudanças não serão conseguidas facilmente em decorrência dos laços de dependência
que se estabelecem da relação do agricultor com o agrotóxico.
Marques (2010) verificou que os motivos, além das dificuldades de leituras, são: os
agricultores não compreendem as informações técnicas no conteúdo das embalagens, os
pictogramas presentes na imagem não foram compreendidos pelos agricultores. As informações
contidas nos rótulos e bulas de agrotóxicos buscam dar respostas ao que é estabelecido no
Decreto-Lei n° 4074, de 4 de janeiro de 2002, que trata de pesquisas, experimentos, embalagens
e rotulagens de produtos tóxicos, além disso o destino final dos resíduos e embalagens e outros,
além disso, especificamente nos anexos VIII e IX, que tratam respectivamente dos assuntos.
Contudo, o nível das informações impressas nesses documentos não é algo de tão fácil
compreensão para alguém que não possua conhecimentos técnicos ou no mínimo boa leitura
para entendimento. Dentre as informações constantes na Bula, segundo a presente lei, que
possivelmente não será fácil de compreender por um agricultor semianalfabeto estão:
[...] dados relativos à proteção da saúde humana; mecanismos de ação,
absorção e excreção para animais de laboratório ou, quando disponíveis, para
o ser humano; sintomas de alarme; efeitos agudos e crônicos para animais de
laboratório ou, quando disponíveis, para o ser humano; e efeitos adversos
conhecidos[...] (LEI n° 4074, 2002, anexo IX).

O nível das informações presentes nos rótulos exige compreensões mais amplas. O
simples trabalhador rural apenas manipula estes componentes sem máscara, sem proteção
alguma, submetido a esta prática por sua condição socioeconômica, sem compreender todas as
informações contidas ali.
Muitos desconhecem equipamentos de proteção individual EPIS ou quando os
conhecem não usam por uma incompreensão cultural e estigmatização dos objetos. A percepção
de risco que o trabalhador rural terá sobre a gravidade dos produtos com os quais trabalham
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diariamente depende basicamente das orientações, de treinamentos, dos cursos e das
fiscalizações constantes nos ambientes de trabalho.

5.1 O USO INDISCRIMINADO DO AGROTÓXICO NA AGRICULTURA E A RELAÇÃO
COM O MEIO AMBIENTE

A prática da agricultura é caracterizada com uma atividade profissional e de fins
lucrativos no país. Contudo muitas plantações são atingidas por diferentes pragas que podem
levar a catastróficos e prejuízos. Insetos e até mesmo alguns grupos de plantas invasoras podem
destruir uma plantação inteira, influenciar no desenvolvimento e na produção da lavoura, ou na
criação de espécies. Desta forma, muitos agricultores recorrem ao uso de agrotóxicos
diversificados e classificados de acordo ao grupo químico, a toxicidade e a capacidade de matar
as pragas.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) agrupa os agrotóxicos em classes
conforme seus efeitos letais já comprovados em laboratório, visando estabelecer dosagens
como medidas de segurança. Nesta classificação podem ser mencionados os inseticidas, os
fungicidas, bactericidas, raticidas, herbicidas, formicidas, larvicidas, pulguicidas, cupinicidas
acaricidas, moluscicidas e avecidas.
De acordo com Peres (1999), a partir 1967 com a implementação de maquinário e com
a utilização de produtos químicos, as lavouras passam a ter um crescimento significativo. Além
disso, o Sistema Nacional de Créditos estabelecia concessões de financiamento e crédito aos
produtores e fixava um percentual para a compra de agrotóxicos, que na época era representado
como elemento de modernização no campo (ABREU, 2014).
Bem verdade que essa concessão elevou a produtividade, porém sem haver uma
preparação dos trabalhadores para lidar com esses produtos, expondo o ambiente e trabalhador
a contaminação química, e uma série de ricos e agravos à saúde ainda de ordem desconhecidos.
Conforme Ministério da Saúde,

A utilização dos agrotóxicos no meio rural brasileiro tem trazido uma série de
consequências tanto para o ambiente como para a saúde do trabalhador rural.
Em geral, essas consequências são condicionadas por fatores intrinsecamente
relacionados, tais como o uso inadequado dessas substâncias, a alta toxicidade
de certos produtos, a falta de utilização de equipamentos de proteção e a
precariedade dos mecanismos de vigilância (BRASIL, 2012, p.9).
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Mesmo com todos esses agravantes e consequências, o país ocupa posição de destaque
frente a outras nações no consumo exagerado de agrotóxicos, a dinâmica de produção agrícola
no país está cada vez mais dependente do consumo destes componentes químicos e seus
derivados. Segundo a Anvisa (2007) e Kugler (2012), o Brasil é o maior consumidor de
agrotóxico sob forte influência da balança comercial. A partir desta afirmação fica evidente que
o agrotóxico é utilizado em larga escala no país. Seu uso atinge tanto o produtor rural, quanto
o consumidor da área urbana.
Desde 1989, a comercialização desses produtos tem permissão regulamentada pela Lei
Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, dos agrotóxicos. A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária em parceria com o Observatório de Assuntos Tóxicos da Universidade Federal do
Paraná faz uma comparação média do consumo dos agrotóxicos no mercado mundial que
cresceu cerca de 93%, sendo superado pelo Brasil que teve um crescimento de 190%. Dando a
este desde 2008 a posição de maior consumidor de agrotóxicos do mundo, com números
expressivos em 2010 e 2011, chegando a movimentar 936 mil toneladas, sendo que 833 mil
advinda da produção interna e 236 mil de origem internacional compreendidos a partir de
ANVISA16 e UFPR (2012).
Esses agentes vão degradando o espaço ambiental de maneira oculta, quase
imperceptível, e os efeitos maléficos ao meio ambiente só podem ser vistos a longo prazo. Para
Veiga e outros (2006), o uso do agrotóxico contamina além do solo os sistemas hídricos. O uso
do agrotóxico tem se tornado um dos mais sérios problemas quando se pensa em cuidados
ambientais. Embora tenham sido desenvolvidos para atuar junto a conjuntos de organismos,
acabam por ser danosos a todo e qualquer organismo vivos sem distinção.
Scorza Junior e outros autores (2010) afirma que mesmo quando os agrotóxicos são
aplicados nas plantas de forma direta, o destino final acaba sendo o solo, muitas vezes
ocasionado pela ação da irrigação ou das chuvas. Bem verdade que, ao longo da história da
humanidade, a dinâmica de produção de alimento passou por grandes mudanças, numa tentativa
de abastecer o comércio mundial de alimentos, gerando emprego e movimentando a economia
dos países no setor de produção de alimentos. No campo, as áreas agrícolas têm se expandido

16

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia sob regime especial, vinculada ao
Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação em todo
território nacional. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.039-24, de 2000) (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.190-34, de 2001). Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à Agência é
caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. Art. 4º A
Agência atuará como entidade administrativa independente, sendo-lhe assegurada, nos termos desta Lei, as
prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições.
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e produtores utilizado de modernos maquinários que permitem preparar o solo, plantar, aplicar
agrotóxicos, colher a produção em curto período de tempo, buscando atender a uma exigência
mercadológica, de quantidade, qualidade, fornecimento com regularidade, o que vem
corroborado para a degradação do ambiente e promoção de impactos ambientais.

5.2 ALIMENTOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS E OS IMPACTOS PARA A
VIDA

A relação de produtos naturais altamente contaminados é assustadora, principalmente
quando sabemos que eles são à base da alimentação diária da população. Segundo informações
da Anvisa (2011), um terço dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros estão
contaminados pelos agrotóxicos, segundo análise de amostras coletadas em todas as 26
Unidades Federadas do Brasil. A tabela abaixo traz dados dos dez produtos agrícolas com
maiores níveis de contaminação por agrotóxicos proibidos no país.

Quadro 3 - Os produtos mais contaminados que poucos conhecem
PRODUTO

AMOSTRAS

INCIDÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO

Pimentão

146

(91,8%)

Morango

112

(63,4%)

Pepino

136

(57,4%)

Alface

131

(54,2%)

Cenoura

141

(49,6%)

Abacaxi

122

(32,8%)

Beterraba

144

(32,6%)

Mamão

148

(30,4%)

Couve

144

(24,3%)

Tomate

141

(14,2%)

Fonte: Informações Dossiê ABRASCO (2012).

Além destes, seguem na mesma linha de alimentos contaminados a soja, milho, cana de
açúcar, café, trigo, arroz, feijão, batata, tomate, maçã e banana. O mesmo documento, ainda nos
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chama a atenção para o uso indevido desses produtos em culturas para os quais não são
indicados e outros produtos de uso vetados pela ANVISA, por seu potencial de toxicidade
poderá lesar seriamente a saúde humana além de provocar temerosa insegurança alimentar.
A figura baixa, extraída das pesquisas do Site Repórter Brasil de 2017, traz de forma
bem ilustrada uma demonstração bem clara da relação de consumo de agrotóxico, presente na
alimentação humana e na água, chegando a níveis no Brasil centenas de vezes maiores que nos
Estados Unidos.
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Figura 6 - Representativo da média de resíduos tóxicos em alimentos

Fonte: Repórter Brasil (2017)

Em outra reportagem noticiada pelo Jornal Correio da Bahia (2014), relata que no
estado, um tipo de agrotóxico não liberado no Brasil era utilizado, sob a alegação de que seria
para o combate de uma lagarta que estaria atacando as plantações de soja, milho, algodão e
feijão do Oeste baiano. Para Carneiro e outros (2012), parte do agrotóxico se dispersa no
ambiente, outra parte no organismo humano, podendo provocar contaminação até no leite
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materno, e consequentemente nos mais vulneráveis que por suas caraterísticas fisiológicas
podem apresentar sérios problemas de saúde.
O curioso é que a utilização desse produto no estado foi liberada não pelo órgão
regulador de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas sim pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), que autorizou o uso do produto. Mesmo quando o Ministério Público do Estado em
Barreiras tentou barrar 181 toneladas de agrotóxicos que foi adquirido pela Agência Estadual
de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), em abril de 2013, alegando caráter de emergência.
Além disso, outro interessado buscou o registro legal do produto no país, que posteriormente
foi negado pela ANVISA, dado os riscos para a saúde humana, com possibilidade de atacar o
sistema nervoso e anomalias, mesmo assim a reportagem ainda afirma que 50 toneladas do
benzoato encontram-se estocadas no Município de Luiz Eduardo.
Em informações da Oncomédica, de 2010, o site faz referência ao uso Endosulfan, um
agrotóxico altamente tóxico de uso proibido no país, largamente utilizado nas culturas de cacau,
café, amendoim, batata, limão, couve, cravo, feijão, pimentão, repolho e tomate. Em outras
informações a partir de Rossi (2015), muitas substâncias usadas na agricultura são vendidas
livremente no país, algumas delas até foram usadas na Guerra do Vietnã, pelos Estados Unidos,
com a denominação de “2,4-D Agente Laranja”, que provocou sequelas em números alarmantes
de crianças, sem levar em consideração as que nascem com deformações.
Seneff (2014), cientista do Massachusetts Institute of Technology (MIT), após realizar
de pesquisa sobre o autismo, afirma que, em 2025, metade das crianças americanas serão
autistas. Este alerta da pesquisadora ocorreu em evento patrocinado pela organização holística
Groton Wellness. A pesquisadora apesentou seus resultados em slides que fizeram correlação
consistente com uso do Roundup (Com ingrediente ativo Glifosato) na agricultura e o
crescimento do número de crianças autistas também foi levada em consideração os efeitos
colaterais do Glifosato em que sua toxicidade está relacionada a deficiências. O número
crescente de autismo que em 1975 correspondia 1 para cada 5.000 casos e corresponde hoje 1
caso para cada 68 crianças estabelecendo uma correlação fortemente ligada à presença do
Glifosato nos alimentos.
Este perigoso agente tóxico encabeça a lista de produtos largamente utilizados por
milhares de agricultores brasileiros, muitos deles semianalfabetos, que sequer conseguem ler
os rótulos dos produtos ou mesmo utilizam os devidos equipamentos de proteção individual no
momento do preparo e aplicação no solo e plantas. Carvalho e outros (2017, apud SAMSEL &
SENEFF,2015) postula que:

117
A deficiência de manganês pode explicar muitas das patologias associadas
com autismo e doença de Alzheimer. A incidência de ambas estas condições
tem vindo a aumentar a um ritmo alarmante nas últimas duas décadas, em
passo com o aumento da utilização de glifosato em culturas de milho e soja
nos Estados Unidos. Embora correlação não significa necessariamente
causalidade, de 1995 a 2010, as taxas de autismo em primeiro grau na escola
pública correlacionam quase perfeitamente com aplicação total de glifosato
em milho e soja nos últimos 4 anos (de idade 2 a 6 para cada criança). Essa
correlação notável necessita de mais investigação experimental. Estas
perturbações neurológicas estão associadas com disfunção mitocondrial, e
com excesso de glutamato e amônia no cérebro, que conduz a uma
encefalopatia de baixo grau. (CARVALHO et al. 2017, p. 04 apud SAMSEL;
SENEFF, 2015).

Frente à necessidade de se discutir a precariedade das relações de trabalho no campo em
busca de melhoria da qualidade de saúde, sustentabilidade e desenvolvimento agroecológico, o
Instituto Nacional de Câncer, INCAR tem fomentado debates sobre os riscos dos agrotóxicos
para saúde humana, dando importância ao tema como questão de saúde pública e ambiental,
necessitando desta forma de reflexões sobre as práticas agrícolas, já que os agravos a saúde vão
desde alterações hormonais e de reprodução, danos hepáticos e renais, disfunções
imunológicas, distúrbios cognitivos, neurológicos, além disso, o câncer.
Segundo informações divulgadas pelo site de notícias G1, de 2011, os agrotóxicos quando
ingerido têm efeitos cumulativos no organismo, e podem provocar problemas neurológicos,
endócrinos, propiciando a redução dos números de espermatozoides e provocando câncer. Além
dessas informações, o G1 traz como complementação informações da Dr. Silvia Brandalise,
pesquisadora da Unicamp, que após pesquisas realizas em crianças potencialmente expostas a
agrotóxicos comprova que a Leucemia e Tumores Cerebrais nestas crianças estão relacionadas à
exposição a venenos usados na agricultura. Segundo Aranda (2014), citado em estudo do Grupo de
Pesquisa e Multagenésis Ambiental (GEMA), de investigadores da Universidade Nacional de Río
Cuarto (UNRC), República Argentina:
[...] os agrotóxicos geram danos genéticos e levam a maiores probabilidades
de contrair câncer, abortos espontâneos e a fetos com malformações. A
afirmação provém do GEMA, formado por pesquisadores da UNRC, que
confirmou, através de estudos em pessoas e animais, as consequências na
saúde do modelo agropecuário. Glifosato, endosulfan, atrazina, cipermetrina
e clorpirifos são alguns dos agrotóxicos prejudiciais. “O vínculo entre o dano
genético e o câncer é claro” [...] (ARANDA, 2014, p. 1).

Em relato de Silva (2014), no site Terra de Direitos, é possível perceber uma história de
trabalho escravo, pobreza, contaminação e morte, com a apresentação de um relato de um
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cidadão, residente na cidade de Limoeiro do Norte na Chapada do Apodi. Esse tinha jornadas
excessivas de trabalho e contato direto com o agrotóxico, e entre as suas funções estavam: o
preparo das soluções para ser borrifadas nas plantações e a aplicação. Em 30 de novembro de
2008 esse trabalhador veio a falecer apresentando sintomas como febre, cefaleia, falta de
apetite, olhos amarelados e inchaço abdominal. Além disso, o diagnóstico médico acusou que
o mesmo faleceu por apresentar insuficiência renal aguda, hemorragia digestiva, insuficiência
hepática.
Em informações trazidas pela Escola Nacional de Saúde Pública de 2012, é possível
compreendermos que a guerra e o enfrentamento dos agrotóxicos vão além da conscientização
humana, quando os resultados das pesquisas sobre os níveis de agrotóxicos em um determinado
alimento é muito alto, segundo o órgão, é necessário realizar ações de rastreamento conjunto
do Ministério da Agricultura, Polícia Federal, para aplicação de multas, além disso, são feitos
esforços para se chegar ao produto para recolhimento.
Ainda com bases nas mesmas informações temos a compressão de que a ANVISA tem o
papel de cuidar da saúde da população e que o controle dos Agrotóxicos deveria ser dever do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e atribui ainda as devidas
responsabilidades ao Ministério do Trabalho, como órgão que precisa se preocupar com a
implementação de ações direcionadas também a saúde do trabalhador rural.

5.3 O CAMINHO PARA A CONTAMINAÇÃO HUMANA POR AGROTÓXICOS

De norte a sul do país a prática da agricultura tem sido desenvolvida em associação
com a utilização de agrotóxicos. Justifica-se pela melhoria das condições e desenvolvimento
das plantas, erradicação de pragas, dentre outras vantagens oferecidas pela indústria do
agrotóxico. Nas últimas décadas tem se registrado um crescimento significativo no setor
agropecuário alargando as fronteiras agrícolas, altos investimentos têm sido empregados nessa
relação de produção e consumo, sobretudo na utilização dos agrotóxicos, segundo informações
de Bombardi (2017, p. 59): “ no Brasil há, por enquanto, redução de 60% de ICMS e isenção
total, tanto de PIS/COFINS quanto IPI, para a produção e comércio de agrotóxicos. ” No entanto
percebe-se que pouco se tem direcionado aos riscos e avaliação da qualidade ambiental e de
alimentos produzindo utilizando essas tecnologias.
Dados do IBGE (2002) em um estudo sobre o perfil dos municípios brasileiros meio
ambiente apontam que:
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os resultados acusaram a probabilidade da contaminação do solo pelo uso de
agrotóxicos e fertilizantes estar relacionada com prejuízos na agricultura
devido ao esgotamento do solo. Tais resultados sinalizam que a prática no uso
intensivo de agrotóxicos e fertilizantes pode estar intervindo em processos
biológicos realizados pelos organismos vivos a ponto de resultar em perda da
matéria nutritiva do solo; com a diminuição da qualidade do solo para plantio,
o resultado esperado é o recuo nos ganhos de produtividade, contrariando o
objetivo maior das tecnologias modernas de cultivo. (IBGE, 2002, 179).

Estudo de Abreu e Tavares (2016) publicado na Revista Baiana de Saúde Pública
abordando o panorama do uso de agrotóxicos na Bahia aponta, por sua vez, que:
As políticas de incentivos fiscais e financiamento público criaram as
condições de atratividade para a instalação no país de fábricas para a produção
dos venenos agrícolas, aliado à isenção de impostos, como o Imposto de
Circulação de Mercadoria (ICM) e o Imposto de Produtos Industrializados
(IPI), como também das taxas de importação de produtos não produzidos no
Brasil e de aviões de uso agrícola. Desta forma, o governo federal investiu
mais de US$ 200 milhões na implantação e no desenvolvimento das indústrias,
provocando profundas transformações no parque industrial do país. A política
econômica foi então alinhada com o conhecimento e desenvolvimento
técnico-científico, profissional e educacional para consolidação de um
mercado atrelado a um modelo químico-dependente de enormes
possibilidades num país de dimensões continentais e naturalmente
vocacionado para as atividades agrossilvopastoris. (ABREU; TAVARES,
2016, p. 93)

Essa permissão de consumo legal e o consumo crescente estabeleceram uma cultura de
pulverização entre os agricultores. Toda essa nova e dinamizada forma de produção passa a
exigir mão de obra técnica qualificada para lidar com essa tecnologia, no entanto, num país de
dimensão continental que é Brasil, além da diversidade de áreas às quais são praticadas a
agricultura, considerando que no campo e áreas rurais do país milhares desses trabalhadores
não têm acesso a assistência técnica qualificada para orientação. Em informações constantes
em pesquisas de Bombardi (2017), encontra-se que o país tem, em média, 504 produtos com
registros autorizados, desses, contraditoriamente, 149 produtos aproximadamente têm uso
proibidos na União Europeia, correspondendo a 30% de produtos com ingredientes ativos
proibidos.
O acesso à tecnologia que permitiu a manipulação e comercialização desses produtos,
consequentemente, passa não apenas a modificar as relações de produção e de crescimento da
economia do país no que concerne ao desenvolvimento agrícola e ao agronegócio, mas as
relações de trabalho passam a representar agravos físicos e biológicos para trabalhadores e
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consumidor final, assim é descrito por Freitas e Garcia (2012) quando abordam, trabalho, saúde
e meio ambiente na agricultura.

As transformações e as tensões deste processo de mudanças no mundo do
trabalho na agricultura não se restringem apenas aos impactos socioambientais
nas áreas de produção e na saúde dos trabalhadores rurais, que por si já se
configuram como amplos e graves, mas se estendem também aos
consumidores e à população em geral: pelo uso de insumos como os
agrotóxicos, que contaminam água, solo, ar, animais e alimentos; pelo plantio
de variedades transgênicas de grãos e de outros produtos; pelo
desflorestamento de áreas que deveriam estar protegidas, acarretando erosão,
assoreamento, enchentes, deslizamentos e secas locais e regionais, entre
outras consequências. (FREITAS; GARCIA, 2012, pp. 12-13).

Isso se justifica pelo modelo de produção agrícola do país, respaldado pela chamada
Revolução Verde, associado à intensa modernização das formas de práticas agrárias, cada vez
mais dependentes de produtos químicos. Tendência a crescente necessidade de se usar doses
maiores para combater pragas e plantas invasoras que crescem em decorrência de resistência
adquirida ao longo dos anos, pela perda da eficácia do produto aplicado ao longo do tempo, os
agricultores geralmente recorrem a altas doses ou modificam constantemente o uso dos
produtos químicos.
A oferta desses produtos no mercado brasileiro é muito vasta, chegando a atingir um
número em torno de 1.458 produtos, com mais de 200 grupos químicos e constituídos por mais
de 366 ingredientes potencialmente ativos, como afirma Londres (2001). A indústria dos
agrotóxicos, a cada momento, desenvolve novas moléculas, com alto poder letal, e o agricultor
continua a ser incentivado e movido pela expectativa de crescimento na produção e melhoria
nos lucros, que a cada safra se torna um escravo da indústria química.
A partir de informações de Lutzenberger (1992), passamos a compreender que a
indústria do agrotóxico tem um critério rudimentar e grosseiro para explicar o conceito e a
medida de toxicidade de um produto, considerando como letal a dose de 50%, chamada de LD.
Isso ocorre com a exposição de um número de cobaia a uma porção mínima do veneno, quando
as cobaias morrem, isso vai indicar o limite da letalidade. Quanto mais baixa a LD mais tóxico
é o veneno. Segundo Londres (2011):

Nos seres humanos, a coisa tem se tornando ainda mais grave quando não se
leva em questão a manipulação, inalação, contaminação de água, solo, animais
e alimentos consumidos diariamente e desta forma ocorre uma sobreposição
de venenos ingeridos considerando o critério de ingestão admissível de
venenos como: fosforados, clorados, mercuriais, ácidos fenoxiaceticos, dentre
outros. Além disso, e importante destacar que os perigos da intoxicação
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crônica, aquela que mata devagar, com o desenvolvimento de doenças
neurológicas, hepáticas, respiratórias, renais, canceres etc., ou que provoca o
nascimento de crianças com malformações genéticas, não advém apenas do
contato direto com venenos. O uso massivo de agrotóxicos promovido pela
expansão do agronegócio está contaminando os alimentos, as aguas e o ar!
Estudos recentes encontraram resíduos de agrotóxicos em amostras de agua
da chuva em escolas públicas no Mato Grosso. O sangue e a urina dos
moradores de regiões que sofrem com a pulverização aérea de agrotóxicos
estão envenenados. (LONDRES, 2011, p. 23).

Não é novidade relatos de pessoas que convivem com sérios problemas de saúde por
lidar diretamente com o produto ou por morar próximo a plantações, as quais podem ser
contaminadas tanto pelo ar, quanto pela ingestão de água contaminada e pelo consumo de
alimento potencialmente contaminado. Londres (2011) nos diz que:

Há outros casos em que o uso intensivo de venenos agrícolas atingiu a água
que abastece as pessoas de toda uma região. Até mesmo alimentos com altas
taxas de resíduos de agrotóxicos podem ser capazes de produzir efeitos de
longo prazo nos consumidores, que muitas vezes nunca sequer viram uma
embalagem de veneno. E estes consumidores muito dificilmente saberão que
as doenças que os afligem foram provocadas pelos agrotóxicos (LONDRES,
2011, p. 26).

Com base nesta visão, a longo prazo, uma aproximação direta com esses venenos poderá
resultar no surgimento de doenças graves, que muitos não associarão à contaminação, às
substâncias tóxicas desses produtos. Sendo assim, a contaminação realmente confirmada
porque existe no corpo do trabalhador altas taxas de resíduos desses produtos será mais fácil
justificar ou culpabilizando o mesmo por descuido ou por uso incorreto. Desta forma,
desconsidera-se também a maior parte da população que está distante dos campos e da
contaminação direta pelo produto, mas que não deixa de ser contaminada pela ingestão de
alimentos produzidos em áreas cultivadas com variedade de venenos.
Outro potencial risco a que estão submetidos pequenos agricultores que lidam
diretamente com a terra e manipulam os agrotóxicos são as contaminações por vários grupos
de agrotóxicos diferentes. A interação desses produtos pode produzir toxicidade grave. Para
Londres (2011), os produtos podem interagir entre si e produzir efeitos adversos diferentes e
por vezes mais graves do que aqueles provocados separadamente por cada um dos diferentes
produtos. As formas de contaminação por agrotóxicos são variadas e isso depende do tempo de
exposição ao produto, podendo várias de curtos a longos períodos de tempo para o surgimento
dos primeiros sintomas, que podem ser leves, moderados, graves ou potencialmente graves. O
quadro 04, abaixo, traz informações referentes às formas de intoxicação por agrotóxicos.
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Quadro 4 - Formas de contaminação e a sintomatologia

RISCOS DA EXPOSIÇÃO AOS AGROTÓXICOS
Tipos de
intoxicação

Características

Tempo da
exposição

Sinais

AGUDA

surgem rapidamente,
algumas horas após a
exposição

curto período de
tempo

dor de cabeça, cólicas
abdominais, náusea,
vômitos, convulsão e
outros.

SUBAGUDA

efeitos podem aparecer
em alguns dias ou
semanas

exposição
moderada ou
pequena

dores de cabeça, fraqueza,
mal-estar, dor de estômago,
sonolência, entre outros.

CRÔNICA

surgimento tardio

aparecem apenas
após meses ou anos
da exposição
pequena ou
moderada

perda de peso, fraqueza
muscular, depressão,
irritabilidade, insônia,
anemia, dermatites,
alterações hormonais,
abortos, doenças do fígado
e dos rins, doenças
respiratórias,

Fonte: Autor (2018), adaptado de Londres (2011, p. 28).

Os efeitos toxicológicos desses produtos sobre a saúde humana ainda não são totalmente
conhecidos nem facilmente identificáveis. Eles podem apresentar características agudas que
podem estar relacionadas com um contato imediato, uma inalação, contato com a pele ou
mesmo a ingestão por meio de alimentos ou da própria água. Apresentando uma variedade de
sintomas, que se manifestam desde alterações do sistema nervoso, alergias, espasmos
musculares, danos ao aparelho respiratório, trazendo ao organismo sérios desconfortos,
necessitando de intervenção médica imediatamente.
Segundo informações contidas no Dossiê Abrasco (2012):
Mesmo que alguns dos ingredientes ativos dos agrotóxicos, por seus efeitos
agudos, possam ser classificados como medianamente ou pouco tóxicos, não
se pode perder de vista os efeitos crônicos que podem ocorrer meses, anos ou
até décadas após a exposição, manifestando-se em várias doenças como
canceres, malformação congênita, distúrbios endócrinos, neurológicos e
mentais. (ABRASCO, 2012, p. 23).

Os efeitos crônicos ocorrem com a exposição prolongada, a doses mesmo que mínimas,
porém constantes. Nesse contexto leva-se em consideração um tempo tardio de exposição. O
surgimento dos sintomas pode levar anos para aparecer, podendo até ser confundidos com

123

patologias não associadas ao contato direto com esses agentes químicos. Dentre estas:
malformações, esterilidade, leucemia, neoplasias, tumores e outras.
Não é uma tarefa fácil para médicos e demais profissionais da saúde diagnosticar nível
de contaminação nesses pacientes. Na prática o número de registros é muito menor do que o
número exato de pessoas que diariamente são contaminadas. Basta levar em consideração a
extensa geografia de produção agrícola no país, o grau de percepção de contaminação que possa
ter um trabalhador analfabeto que manipula esses componentes químicos, além da falta de
conhecimento também de muitos profissionais de saúde quanto a química dos agrotóxicos e a
contaminação humana. Em BRASIL e ANVISA, (2011a), consta que:
Os ingredientes ativos com elevado grau de toxicidade aguda comprovada e
que causam problemas neurológicos, reprodutivos, de desregulação hormonal
e até câncer (...) [e] Apesar de serem proibidos em vários locais do mundo,
como União Europeia e Estados Unidos, há pressões do setor agrícola para
manter esses três produtos (endosulfan, metamidofos e acefato) no Brasil,
mesmo após serem retirados de forma voluntária em outros países. (BRASIL;
ANVISA, 2011, p. 10).

Também é muito comum ocorrer com a exposição de mais de um agrotóxico, já que os
princípios ativos destes têm ações separadas e podem ser potencializados quando manipulados
juntamente com outros produtos de diferentes subgrupos. Fato que se torna muito comum nas
lavouras, já que o veneno usado para matar roedores não se aplica às formigas, tampouco os
utilizados para exterminar ervas invasoras conseguem matar os fungos ou todas as microvidas
existentes naquele espaço. Desta forma, se justifica a variedade de produtos, que tem seu
potencial de toxicidade definido pela cor apresentada em seus rótulos.
O quadro abaixo traz informações referentes aos agrotóxicos, classificando-os por
classes, potencial de toxicidade e a cor identificável nos vasilhames.

Quadro 5 - Classe toxicológica e cor contida nos rótulos de produto agrotóxico

CLASSE

CLASSIFICAÇÃO

COR DA FAIXA

CLASSE I

Extremamente tóxicos

Faixa Vermelha

CLASSE II

Altamente tóxicos

Faixa Amarela

CLASSE III

Medianamente tóxicos

Faixa Azul

CLASSE IV

Pouco ou muito pouco

Faixa Verde

Fonte: ANVISA (2008)
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Após análises dos dados constantes no Relatório de Monitoramento de Resíduos de
Agrotóxicos nos Alimentos, elaborado no período de 2013 a 2015, pela ANVISA (2016), foram
analisadas 051 amostras de 25 alimentos diferentes, que compõem a base da dieta da população
brasileira, incluindo, frutas, grãos e verduras, onde foram investigados 232 tipos diferentes de
agrotóxicos usados nesses alimentos pela agricultura brasileira, 4.618 amostras continham
resíduos no limite máximo do que é autorizado, 362 amostras ultrapassaram o limite do que se
permite na legislação brasileira, 2.211 amostras apresentaram componentes de agrotóxicos de
uso proibido no país, sendo as demais amostras para o órgão regulador, satisfatória quando as
taxas de seguranças aceitáveis no país. Segundo Abrasco (2012):

as informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Observatório
da Indústria dos Agrotóxicos da Universidade Federal do Paraná, divulgados
durante o 2º Seminário sobre Mercado de Agrotóxicos e Regulação, realizado
em Brasília, em abril de 2012, enquanto nos últimos dez anos o mercado
mundial de agrotóxicos cresceu 93%, o mercado brasileiro cresceu 190%. Em
2008, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o posto de maior
mercado mundial de agrotóxicos. (ABRASCO, 2012, p.13).

Para isso utilizamos a imagem abaixo, constantes nas pesquisas de Bombardi (2017),
para ilustrar de maneira mais clara a informação.
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Figura 7 - Números da intoxicação em pessoas por Estados da Região Nordeste

Fonte: Lazzeri (2017)
A posição que o Brasil ocupa no cenário mundial como consumidor em potencial de
agrotóxicos coloca a prova a qualidade do solo brasileiro e muitas são as incertezas, dos
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impactos dessa condição na saúde humana. O que se vê são relatos de um consumo desenfreado
de substâncias tóxicas e não há como desconsiderar que não ocorra a contaminação do ambiente
e dos reservatórios de água potáveis em diferentes partes dos espaços agrários brasileiro,
levando em consideração que quando se realiza monitoramento, estes não conseguem avaliar
toda a extensão agrária do país, acompanhar e monitorar cada agricultor nas suas
especificidades, ou mesmo apreender todos os agrotóxicos de uso restrito no país por
determinação da legislação própria para o assunto. Para Gomes (2014),
A legislação brasileira, decreto 4.074, de 04 de janeiro de 2002, estabeleceu
procedimentos para a implementação da avaliação do risco ambiental, porém,
por motivos diversos, ainda não houve a finalização da regulamentação, com
a consequente implementação da avaliação do risco ambiental para pesticidas
(GOMES, 2014, p. 20).

Esta situação abre porta para a ilegalidade quanto ao uso de produtos considerados
altamente tóxicos sejam usados de maneira aleatória. Muito embora o país possua um conjunto
de leis que regulamente o uso dos agrotóxicos, na prática o que vemos é um cenário perigoso,
preocupante e letal.

127

6 RESULTADOS

A construção desses resultados se materializa num viés qualitativo de pesquisa. Para
Demo (2012), na análise qualitativa, tudo pode ser observado. As expressões, as ações, as
impressões, o que pode ser dito ou o que se percebe ocultamente, tudo é muito sutil e carregado
de significados. Jamais o entrevistado poderá ser condicionado a um objeto. Consideramos
importante a reflexão dos dados, pois esses fielmente retratam uma realidade. Foram adquiridos
por meio de entrevistas, círculo de cultura, diário de campo e observação da realidade.
A tabela abaixo traz as características culturais dos trabalhadores e do ambiente sob
análise.

Tabela 2 - Informações culturais dos trabalhadores
INDICADORES

DESCRIÇÃO

Sexo

Masculino
Feminino

9
11

Idades

Homem
Mulheres

21 a 70
35 a 66

Escolaridade

Analfabetos
Fundamental incompleto

12
08

Programas de escolarização
que frequentou

MOBRAL
TOPA
EJA

03
10
07

Participação em programa
de educação ambiental.

Sim
Não

05
15

Percebe a ocorrência de
degradação ambiental na
localidade.

Sim
Não

08
12

A roça como exclusiva
fonte de renda.

Sim
Não

13
07

Possui acesso a auxílio
técnico agrônomo na
localidade.

Sim
Não

02
18

Possuem residências fixas
na localidade.

Sim
Não

16
04

Fonte: Autor (2018).

QUANTITATIVOS
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No tocante ao que se observa como participação por gênero neste estudo, o número de
mulheres se constitui como de maior adesão, se comparado aos homens, o que significa pensar
na figura da mulher para além do cuidado com os filhos, da casa e dos serviços domésticos, já
que esta tem assumido a responsabilidade do sustento da família por meio da agricultura.
Atreladas aos movimentos de classe, a figura feminina vem buscando o campo do acesso à terra
por meio da reforma agrária como garantia da melhora das condições econômicas, sustento,
melhor qualidade de vida, autonomia pessoal. Muito embora as desigualdades e a
vulnerabilidade social junto a esse grupo ainda tem sido fortemente observada. Para Heredia e
Cintrão (2006), ao abordar gênero e acesso a políticas públicas no meio rural brasileiro:
As desigualdades de gênero na zona rural brasileira se inscrevem num
conjunto de outras desigualdades sociais. As péssimas condições de vida e de
acesso a políticas públicas, especialmente nas regiões mais pobres do país,
aprofundam ainda mais as desigualdades específicas de gênero. Embora afete
todos os moradores das áreas rurais, a carência de infraestrutura atinge em
especial as mulheres. Afinal, a casa é um dos espaços importantes do trabalho
realizado por elas. Entre 1992 e 2002, melhorou o acesso a recursos básicos
de infraestrutura, como água, energia elétrica, coleta de lixo e telefone. Houve
também melhoria generalizada no acesso à educação, com queda na taxa de
analfabetismo e aumento nos anos de estudo. Nos últimos dez anos, os
avanços nas organizações rurais e de mulheres também vêm se refletindo na
implementação de diversas políticas que visam à população rural. Embora
nem sempre dirigidas especialmente às mulheres, elas acabaram tendo efeitos
positivos para atenuar as desigualdades sociais e de gênero, que infelizmente
ainda persistem. (HEREDIA; CINTRÃO, 2006, pp. 104-105).

A melhora do crescimento nos indicadores educacionais pode ser atribuída à
implantação de programas de educação de adultos no meio rural, no entanto, há que se
considerar que muitas dessas pessoas aprendem apenas assinar o nome, não deixando de estar
na condição funcional de analfabetismo. É o que se configura nas observações feitas na
localidade. Sobre esse aspecto, Arroyo (2011, p. 13) diz: “é preciso educar para um modelo de
agricultura que inclui os excluídos, que amplie os postos de trabalhos, que aumenta as
oportunidades, de desenvolvimento das pessoas e das comunidades [...]”. Outra observação
pontuada por Caldart (2011) aborda as lutas dos sem-terra por escolas como direito social e
expressa que:

No começo os sem-terra acreditavam que organizar-se para lutar por escola
era apenas mais uma de suas lutas por direitos sociais; direitos de que estavam
sendo excluídos pela sua própria condição de trabalhador sem (a) terra. Logo
foram percebendo que se tratava de algo mais complexo. Primeiro, porque
havia (como há até hoje) muitas outras famílias trabalhadoras do campo e da
cidade que também não tinham acesso a este direito. Segundo que somente
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teriam lugar na escola se buscassem transforma-la. Foram descobrindo, aos
poucos, que as escolas tradicionais não costumam ter lugar para outros sujeitos
do campo, porque sua estrutura formal não permite o seu ingresso, ou porque
sua pedagogia desrespeita ou desconhece sua realidade, seus saberes, sua
forma de aprender e de ensinar (CALDART, 2011, pp. 92-93).

A abordagem nos leva a refletir que o destino dado à educação tem sido um campo
secundário, ignorado principalmente quanto às suas especificidades. O que podemos considerar
como algo estarrecedor quando pensamos que os processos educativos para trabalhadores, na
prática, não têm contemplado dimensões que contribuam para o desenvolvimento humano,
cognitivo, comportamental, social e político do trabalhador. Nesse sentido, passa a existir um
grande distanciamento desses cidadãos no que se refere às percepções dos seus problemas
básicos da localidade, quer sejam de ordem ambiental, da inserção em formação para
conhecimentos práticos do dia a dia, bem como da compreensão da necessidade pela busca por
assessoria técnica agronômica na localidade.
As questões indagadas na entrevista também versavam sobre a escolaridade no sentido
de compreender a relação que esses trabalhadores tinham com a educação. Numa compreensão
menos rígida das falas desses colaboradores, todos eles já frequentaram a escola, em algum
momento da vida, uns ainda quando criança, outros tardiamente por meio de programas de
alfabetização. Apenas um deles possuía a formação em nível médio, tendo ingressado no ensino
superior e abandonado.

Quadro 6 - Descritivo das falas de alguns dos entrevistados

Colaboradores

Falas de alguns dos colaboradores da pesquisa.

Assentada
(F)

Não aprendi porque a tempos atrás, mulher não podia estudar, meu pai não
deixava, dizia que casava cedo.

Assentado
(B)

A minha professora não era professora ela era minha tia, sabia muito
pouco eu apenas aprendi fazer meu nome.

Assentado
(N)

Não estudei na infância e agora a gente vai pra escola um monte de
moleque, que não faz nada, não deixa a gente aprender.

Assentada
(S)

Não aprendi porque morava na roça, não tinha escola, não tinha energia,
não tinha carro, não tinha escola perto.

Fonte: Autor (2018).
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Os dados revelam que muitos desses trabalhadores não tiveram uma educação de
qualidade ou mesmo acesso a essa educação, considerando o contexto histórico político-social
que configurou o país desde anos anteriores à década de 1970.
As classes mais pobres foram excluídas do processo educativo e trazem marcas dessa
exclusão até os dias atuais. Na observação desses trabalhadores com vivência no campo também
foi possível se observar outras questões relativas ao trabalho, ao cuidado com a terra, ao meio
ambiente, às estratégias de trabalho e de produção.

6.1 RISCOS AMBIENTAIS, DE SAÚDE E DE VIDA PARA TRABALHADORES

Os impactos dos agrotóxicos no meio ambiente têm sido uma preocupação da grande
maioria dos pesquisadores e pesquisadoras que tratam da temática do cuidado e da preservação
ambiental, quando consideramos os prejuízos provocados à água de rios, fontes, os lagos e as
formas de vidas existentes nesses meios, o ar que se torna carregados por partículas
transportadas pela ação das correntes de ar disseminando resíduos tóxicos para áreas bem mais
distantes daquelas onde foram utilizados. As plantas que absorvem esses compostos, bem como
os animais e o solo onde se planta a grande maioria dos alimentos tidos como naturais, alterando
assim a biodiversidade. Matos, Souza e Sousa (2018) afirmam que:

A falta de percepção crítica para o perigo e o cuidado ao uso equilibrado e
racional desses componentes, a identificação sintomatológica de uma
condição de envenenamento, bem como o devido uso dos equipamentos de
segurança, ficam comprometidos. Ratifica-se que a compreensão de que o
ambiente, os alimentos, a água o ar e todos os recursos naturais precisam ser
cuidados, sob o risco de comprometer de forma exponencial a qualidade de
vida no planeta. (MATOS; SOUZA; SOUSA, 2018, p. 8).

Se levamos em consideração a saúde pública, o cenário atual é bastante temeroso.
Segundo informações do Dossiê Abrasco (2012), as projeções para a nível de Brasil para
2020/2021, considerando aquelas mais voltadas para a classificação de alimentos de primeira
linha, as contaminações devem ser maiores, em decorrências dos produtos monocultivados
químicos-dependentes. O quadro abaixo adaptado do documento traz partes dos dados dessa
projeção.
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Quadro 7 - Projeção de alimentos contaminados em até o ano de 2021

PRODUTO

UNIDADE

2010/2011

2020/2021

VARIAÇÃO

Milho

Milhões t

9,1

14,3

56,46%

Óleo de Soja

Milhões t

1,4

1,5

3,95%

Suco de Laranja

Milhões t

2,1

2,7

27,7%

Carne de Frango

Milhões t

3,9

5,2

33,7

Carne Bovina

Milhões t

1,8

2,3

29,42%

Carne Suína

Milhões t

0,6

0,8

31,16

Café

Milhões sc

33,7

42,09

24,89

Açúcar

Milhões t

28,4

41,4

45,87

Bilhões de litros

0,2

0,3

50.49

Leite

Fonte: Adaptado da Associação Brasileira de Saúde Coletiva Dossiê ABRASCO (2012)

O uso desmedido desses compostos tóxicos tem gerado forte insegurança na população,
quer seja junto a natureza, junto aos alimentos produzidos, ao trabalhador e a saúde do
consumidor. A insegurança no meio rural é ainda maior, quando levamos em consideração que
no caso da pesquisa em questão os trabalhadores desconheciam as informações de segurança,
os riscos para a saúde e até mesmo a indicação do uso do produto que era aplicado nas plantas.
Muitos deles compram clandestinamente os agrotóxicos, seguem orientações de outros
agricultores ou de vendedores sem nenhuma formação técnica ou de saúde para explicações
quando ao uso e manuseio e a segurança desses produtos. O gráfico abaixo descreve a média
de agricultores participantes do estudo que tem práticas de utilização de algum agrotóxico na
localidade.
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Gráfico 4- Média de trabalhadores que utilizam agrotóxicos
MÉDIA DE TRABALHADORES QUE UTILIZAM AGROTÓXICOS NA
FAZENDA PALESTINA

Não utilizam
agrotóxicos
20%

Utilizam
agrotóxicos
80%

Fonte: Autor (2018)

Quando verificada a utilização de agrotóxicos se observou que 40% dos entrevistados
desconheciam os produtos utilizados, 30 % utilizaram pelo menos um tipo diferente de
agrotóxico, 20% do grupo dos organofosforados, e 10%, não responderam temendo exposição.

Gráfico 5 - Relação do trabalhador com o agrotóxico na localidade

Agrotóxicos usados pelos trabalhadores
9

8

8
7

6

6
5

4

4
3

2

2

1
0

Desconhece o
agrotóxico usado
Fonte: Autor (2018)

Cyptrin 250 EC

Tamaron 600 SL

Não responderam
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Segundo Cavalcanti e outros autores (2016):

No Brasil, a subnotificação dos casos de intoxicações por defensivos agrícolas
ocorre na ordem de 1:50, ou seja, em 50 casos de intoxicação apenas 1 é
notificado. Adicionalmente, os casos crônicos originados pela exposição a
longo prazo a estes compostos, dificilmente são divulgados. A negligência aos
cuidados necessários, e o elevado consumo de OP como defensivos agrícolas,
favoreceram o aumento da degradação ambiental e um número crescente de
casos de intoxicações, atribuídos ao contato direto (manuseio e aplicação) ou
indireto (ingestão de alimentos contaminados). (CAVALCANTI et al., 2016,
p. 742).

O alto número de pessoas que desconhecem os agrotóxicos na localidade potencializa o
risco de contaminação. Dentre a classificação dos agrotóxicos utilizados percebidos nas visitas
de campo e não informados pelos trabalhadores, podem ser citados: AGREX’OIL,
ABAMECTINA e CERCONIL WP, com forte influência de contaminação pelos olhos,
inalação e ingestão.
Outras questões foram direcionadas e para melhor ilustrá-las serão expostas em um
quadro descritivo especificamente quanto às práticas e trabalhador rural, a produção e utilização
de agrotóxicos.

Quadro 8 - Descrição de práticas de trabalho do trabalhador rural.
Nº de
pessoas

1

3

Como prepara
o solo até o
plantio?

Plantação que
cultiva em sua
roça?

Utilizam
agrotóxicos?

Quais
agrotóxicos
você utiliza?

Corta o mato,
usa fertilizantes,
aduba a terra.

Maxixe, cebola
Manga, alface
Cajueiro,
Graviola,
Feijão
gandu,
Quiabo e laranja

Não utiliza

Não soube
responder

Não utilizam

Adubo B
Super
Simples

Goiaba Graviola

Amendoim,
batata
doce,
melancia, café,
Mamão
Aipim, abóbora
Maracujá,
Banana Cacau,
goiaba,
mandioca

Não utilizam

Desconhece
m os
produtos que
usam
CYPTRIN
250 – CE
Tamarón
10/10
Cerconil WP
Abamex

Não
responderam

Deixa o mato
apodrecer na
terra.
Prepara terra
com esterco.

4

Deixa o mato
apodrecer
na
terra.

12

Ara com trator
Usa Veneno
Utiliza o fogo

Fonte: Autor (2018)

Utilizam
agrotóxicos

Em quais
culturas você
utiliza o
agrotóxico?
Cebola

Maracujá
Tomate
Pimentão
Jiló
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A análise do quadro revela que 40% dos entrevistados declaram não utilizar agrotóxicos,
essa realidade não se manteve quando no campo foi verificado que há trabalhadores que
utilizam carrapaticida como alternativa para conter pragas, venenos para formigas e roedores.
O mesmo valor se verifica quanto à compreensão da utilização dos nutrientes do solo, com
práticas mais equilibradas de manejo que não incluem o fogo como meio de limpeza do solo.
Ao passo que 60%, os mesmo que utilizam o agrotóxico, também utilizam as queimadas,
tratores e venenos para preparar a terra para o plantio.
Abaixo foi traçado um organograma, demonstrativo de agrotóxicos usados por esses
trabalhadores e não mencionados na entrevista, apenas percebidos nas pesquisas de campo na
localidade.
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Figura 8 - Principais agrotóxicos usados na localidade e não descritos pelos trabalhadores na
entrevista

Fonte: Autor (2018)
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Considerados como de alta periculosidade de acordo com os critérios de classificação de
toxicidade do produto, foi também possível verificar nas anotações em visitas de campo que há
utilização de outros derivados, como veneno de matar carrapatos e vermífugos, utilizados em
animais, sendo utilizados também na contenção de pragas de frutas, verduras e hortaliças na
localidade. Garcia (2011), ao abordar o controle de acidentes no trabalho com agrotóxicos,
afirma que:
Ao tratar a complexa questão dos impactos à saúde e ao ambiente provocados
pela utilização de agrotóxicos como sendo um problema de mau uso pelos que
trabalham com essas substâncias, transfere-se ao aplicador, seja ele o próprio
produtor rural ou o trabalhador, praticamente toda a responsabilidade pela
contaminação ambiental e dos alimentos e por sua própria intoxicação.
(GARCIA, 2011, p.11).

O mal uso, muitas vezes, resulta das complexidades do agricultor intervir na própria
realidade, tornando-se fundamentalmente importante a compreensão de medidas de segurança,
os efeitos nocivos e as condições que podem potencializar a contaminação.
O gráfico abaixo traz informações dos trabalhadores, considerando os conhecimentos
que os mesmos possuem sobre a segurança, os equipamentos de proteção e a condição de saúde
ao longo de suas práticas agrícolas.

Gráfico 6 - Compreensões do agricultor referente ao agrotóxico
O AGRICULTOR E A RELAÇÃO COM O AGROTÓXICO
NÃO

C on h e c e m
i n for m a ç õe s d e
segur an ça

Fonte: Autor (2018)
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15%
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70%
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SIM

C on h e c e m
e q u i p a m e n t os d e
p r ot e ç ã o

Ut i l i z a m
e q u i p a m e n t os d e
p r ot e ç ã o

J á foi ví t m a d e
i n t ox i c a ç ã o p or
a g r ot óx i c os
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Os dados do gráfico denunciam a gravidade do problema abordado no estudo proposto.
A falta de informação se constitui como um fator que tem prejudicado a vida do trabalhador
rural limitando-o às precárias condições sociais, culturais, de trabalho e de segurança. A falta
de informações básicas associadas às condições de analfabetismo a que estão submetidos a
grande maioria desses trabalhadores tem contribuindo para que os mesmos estejam
iminentemente em risco de contaminar-se com agrotóxicos, além dos alimentos, o solo, a águas,
os animais e demais formas de vidas existentes nessa localidade. Segundo Arroyo (1999, p. 16),
“quando situamos a educação como um processo de transformação humana, de emancipação
humana, percebemos quanto os valores do campo fazem parte da história da emancipação
humana”. Nesse sentido, a esses cidadãos foi negligenciado historicamente esse direito social
de formação mesmo estando no campo. Ainda segundo Arroyo (1999),

Vincular a educação a uma questão social relevante como é hoje a questão
agrária é comprometê-la, na teoria e na prática, com a construção de
alternativas para a melhoria de qualidade de vida do povo. Isto não representa,
pois, uma preocupação apenas com o imediato, e apenas com os sem-terra."
(ARROYO, 1999, p. 34).

Na localidade, trabalhadores que desconhecem as informações de segurança
expressaram não utilizar óculos, luvas, e aplicam o produto trajando bermudas e até camisetas,
não fazem uso de máscaras, botas de borrachas e banalizam a segurança, podendo ser percebido
nas falas individuais e de um grupo de trabalhadores pesquisados.

Quadro 9 - Fala banalizada dos trabalhadores com relação ao uso do agrotóxico

COLABORADORES

FALAS DOS SUJEITOS SOCIAIS

Agricultor ( C )

Já estou calejado, o veneno já está no corpo e não provoca mal
mais não.

Agricultor ( D )

Eu nunca tive nada. Trabalho desde pequeno em roça. Já ouvi
falar que faz mal mas eu mesmo nunca tive nada.

Agricultor ( E )

Não tem outro jeito, já estou acostumado a isso. Se envenena a
gente procura o médico.

Agricultor ( J )

Tenho medo mas nunca tive nada.

Agricultor ( F )

Eu já vi pessoas envenenar. Tenho cuidado, chego em casa tomo
logo banho.
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Agricultora ( G )

Já tive intoxicação, os olhos incharam e eu passei mal.

Agricultor ( I )

Eu usei muito tempo, hoje tenho problema na visão e sinto falta
de ar, sempre
Quando a gente usa, a boca fica seca, da dor de cabeça e até
vontade de vomitar.

Agricultor ( S )

Agricultora ( T )

Às vezes da dor de cabeça, mas logo passa.

Fonte: Autor (2018)

O contato direto com esses agentes químicos propicia a contaminação direta. Não
sendo incomum ver pessoas contaminadas, animais mortos, ambientes degradados, em
decorrência de uso por agrotóxicos. Para Lordes (2011),

São inúmeros os relatos de pessoas que desenvolveram serias doenças
provocadas pelos agrotóxicos. Muitas deixam sequelas graves. Muitas outras
são fatais. Há casos de abortos, assim como de bebes que nascem com defeitos
congênitos pelo fato de a mãe ou o pai terem tido contato com agrotóxicos em
sua vida, ou mesmo durante a gravidez. Ha pessoas que desenvolvem doenças
apenas porque moram próximo a plantações onde se usa muito veneno.
(LORDES, 2011, p. 26).

O descrito pela autora mostra a relação complexa e perigosa que passa a existir com
pessoas e localidade que fazem uso desses compostos químicos; muitas vítimas carregam
sequelas por toda a vida; outros acabam morrendo por doenças crônicas ou mesmo por uma
contaminação imediata.
A pesquisa desenvolvida na localidade da Fazenda Palestina contou com um grupo de
apoiadores e instituições, que, na prática do processo, estiveram como colaboradores no
seminário e na oficina. Dentre elas, como instituições externas à universidade destacamos:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Governador Mangabeira,
Ministério Púbico de Santo Antônio de Jesus e Fundacentro -Bahia.
A figura em forma de organograma explica como se deu as parcerias junto aos
agricultores, por meio de redes colaborativas de conhecimento, entre universidade, programa
de mestrado, grupo de pesquisa e demais entidades.

139
Figura 9 - Instituições que estabeleceram parceria junto ao projeto de pesquisa

ATAC
Fonte: Autor (2018)

6.2 OFICINA E PRODUÇÃO DE BIOFERTILIZANTES

Os círculos de cultura que foram desenvolvidos na comunidade permitiram perceber a
necessidade dos passos que delineariam a pesquisa. Ao mesmo tempo que o diálogo era a marca
fundamental para a formação e a descoberta dos dados, também inspiravam para que futuras
ações fossem pensadas e desenvolvidas junto aos sujeitos, de modo a contemplá-los com
conhecimentos formativos para o desenvolvimento de habilidade na possível resolução de
alguns dos problemas pontuais.
Assim, foi realizada a primeira oficina com os trabalhadores rurais para produção de
Biofertilizantes. De início, foi solicitado que os mesmos adquirissem um tanque com
capacidade para 300 litros, onde seria produzido o material. Além disso, 40kg de esterco de
gado bovino, 10 litros de urina de vaca, 10 litros de manipueira (caldo da mandioca), 5 litros
de leite, 5 cocos verdes, 40kg de calcário dolomítico, uma dúzia de ovos, 1 kg de bucho de boi
fatiado, 200 litros de água sem e um pulverizador novo.
Após a realização do seminário, a oficina se desenvolveu na sede da associação, junto a
um grande número de trabalhadores e participantes do estudo. Além desses, o engenheiro
agrônomo da Fundacentro-BA, que foi o oficineiro, membros do Centro de Pesquisa CPEDR,
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da Universidade do Estado da Bahia, o Promotor de Justiça Ambiental do Estado da Bahia,
dentre outros. A fotos abaixo ilustram como se deu a produção do Biofertilizante na localidade.

Fotografia 8 - Oficina para produção do Biofertilizante (Biogel).

Fonte: Autor (2018)

A oficina foi voltada para a construção e formação de conhecimentos significativos.
Nesse sentido, Freire (1998, p. 127) diz que: “Se, na verdade, o sonho que nos anima é
democrático e solidário, não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se
fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas
é escutando que apreendemos a falar com eles. ” Essa fala, define com precisão o caráter e a
base da formação que se estabeleceu através da oficina. Os sujeitos foram livremente se
envolvendo no processo, que se constituiu desde o levantamento do material à prática.
Para Candau (1999, p. 11), “as oficinas são espaços de construção coletiva de um saber,
de análise da realidade, de confrontação e intercâmbio de experiências, de exercício concreto
dos direitos humanos. A atividade, a participação, a socialização da palavra, a vivência de
situações concretas [...]”. Do ponto de vista democrático da construção do saber, a oficina
permitiu aos sujeitos fazerem releituras de suas realidades.
A oficina só ocorreu após a realização do seminário, pois a intenção era que os
trabalhadores tivessem total compreensão do que estaria ocorrendo ali, bem como a importância
daquela realização. Os materiais foram dispostos em uma área externa à sede da associação e
em grande círculo de homens e mulheres, os quais dialogaram sobre algumas compreensões já
discutidas tantos nos círculos de cultura quanto no seminário.
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No que podemos chamar de momento I, os ingredientes foram um a um sendo

depositados na caixa d’água, conforme a quantidade solicitada previamente. Cada trabalhador
era convidado a colocar um elemento no tanque que já possuía uma quantidade significativa de
água. Após isso, foi solicitado que a caixa fosse fechada e que a cada três dias fosse aberta para
que o produto fosse misturado com auxílio de uma espátula grande feita de madeira. Ficando
alguns dos homens responsáveis para realizar essa atividade num período de 45 dias.


O II momento respeitou o período mencionado e os participantes retornaram à

sede da associação para fazer a coagem do produto, tornando-o bastante fluído e de fácil
utilização no pulverizador. Foram necessários três processos de coagem para torná-lo propício
ao uso. Logo após isso, o produto foi posto em garrafas petes e vasos de água mineral.


O III momento se constituiu na finalização do processo. Os trabalhadores se

reuniram para recortar e colar os rótulos na embalagem do produto, que apenas fez menção ao
trabalho desenvolvido, o nome do material, a organização e responsável. Logo após esse
trabalho, foi entregue aos participantes e demais membros da comunidade uma quantidade
equivalente a dois litros, para teste nas lavouras, em um ato simbólico, na sede da associação,
pelo presidente Sr. Antônio Márcio dos Santos Caldas e o Pesquisador responsável, Alício
Rodrigues Matos.

Fotografia 9 - Biofertilizante (Biogel) I

Fonte: Autor (2018)

Fotografia 10- Biofertilizante (Biogel) II

Fonte: Autor (2018)
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Fotografia 11 - Distribuição do Biogel

Fonte: Autor (2018)

Fotografia 12 - Distribuições

Fonte: Autor (2018)

Os participantes foram orientados sobre a importância de cada componente natural
utilizado como ingredientes na oficina. Além disso, em quais plantas e culturas poderiam
utilizar aquele composto. Para Candau (1999. p. 12 e 13), “o desenvolvimento das oficinas, em
geral, se dá através dos seguintes momentos básicos: aproximação da realidade/sensibilização,
aprofundamento/reflexão, construção, coletiva e conclusão/compromisso.

Fotografia 13 - certificação dos trabalhadores rurais pala participação na oficina de produção
orgânica.

Fonte: Autor (2018)

A ideia é vencer a visão assistencialista, frente a esses coletivos sociais, que por estarem
em condições desfavorável cultural e socialmente, parecem que pouco seriam capazes de
realizar por si. Para Freire (2000, p. 117), toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde,
a uma ação. Captado um desafio, compreendido, admitidas as hipóteses de resposta, o homem
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age. A natureza da ação corresponde à natureza da compreensão. Se a compreensão é crítica ou
preponderantemente crítica, a ação também o será.
Cada integrante da pesquisa foi certificado pela participação na oficina para produção
orgânica. A ideia é apostar na capacidade que impulsiona o ser humano para observar a
realidade e sobre ela posicionando-se, escolhendo as melhores estratégias, para enfrentar os
problemas cotidianos.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho representa não apenas a conclusão de um ciclo de pesquisas e estudos no
mestrado para obtenção de uma titulação. Ele simbolicamente traz o contexto de vida de um
lugar, de um povo que tem demarcado sua trajetória de vida na base de lutas e do analfabetismo.
Muitos não escolheram o campo como a melhor opção para suas vidas e de seus familiares, mas
foi o que sobrou para ocupação no contexto social.
A vida no campo traz uma realidade muito limitada, a começar pela proposta de
educação oferecida pelos governantes, proposta que ano a não tem empurrado crianças e jovens
para os processos de reprovações sequenciados, desistências e, consequentemente, o
analfabetismo. Realidade que se comprova ao vermos, nessa localidade, um contingente
considerado de homens e mulheres ainda analfabetos, que passou a conhecer a escola apenas
pelos programas aligeirados de educação de adultos.
O espaço Fazenda Palestina é um lugar que, mesmo sendo no campo e com todas as
adversidades que se apresentam, permite que muitas famílias estejam sobrevivendo, se
constituído enquanto comunidade, cidadãos, trabalhadores, homens e mulheres, que lutam e
buscam o desenvolvimento econômico, social e cultural. A proximidade da pesquisa com os
colaboradores permitiu desvelar os graves problemas ambientais, de saúde e de insegurança a
que estão submetidos esse grande contingente de morados do campo e que desempenham
atividades agrícolas.
Na proporção que a pesquisa se desenvolveu foi possível adentrar em campos até então
não percebidos por esses trabalhadores, muitos deles desconhecendo os perigos que se
escondem por trás das suas próprias práticas de trabalho, associadas à utilização de agrotóxicos,
venenos com fortes influências na contaminação alimentar, ambiental e no desenvolvimento de
doenças agudas, subagudas e crônicas, incluindo câncer, doenças hormonais, autismo, máformação fetal, dentre outras.
Tivemos a oportunidade de dialogar, construir espaços formativos com os trabalhadores
diretamente envolvidos e outra parcela da comunidade que também comparecia às reuniões sem
o compromisso formal da efetividade na pesquisa. Estabelecemos parcerias com instituições
que também voltaram seus olhares para a comunidade e, naquele momento, unimos forças no
sentido de propor um projeto de educação não formal, contemplando os sujeitos em discussões
ambientais e de saúde.
No processo, embora transcorresse com normalidade, foi necessário refazer os caminhos
alguma vezes para que os participantes pudessem participar do maior número de atividades
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desenvolvidas. Além disso, por ser uma proposta formativa, era necessário desenvolver
competências, habilidades e linguagens naqueles cidadãos, que os habilitassem a compreender
por si mesmos a realidade vivenciada.
Em sintonia com os objetivos, nossas intervenções buscaram contemplar as
necessidades daquela comunidade, que anteriormente foram desveladas por meio três círculos
de cultura realizados como ações práticas. Esses sem sombra de dúvida foram momentos
marcantes e significativos, porque a partilha era a nossa intenção. Todos tinham algo para dizer:
experiências, aborrecimentos, práticas incorretas ou boas práticas de produção de alimentos, de
descuidado ou de conservação ambiental.
No tocante às impressões pessoais, a relação de descuido, homem e ambiente, não
apenas se manifesta pelas questões culturais, está fortemente atrelada às ambições econômicas
individuais, que tendem a dificultar um entendimento coletivo, principalmente em espaços
agrários, formados por força da luta de moradores do campo. A gestão nesses espaços tem forte
influência no sentido de controlar as ações e as práticas que mais se classificam como
inadequadas para o equilíbrio ambiental na localidade.
Observa-se que a formação da consciência ambiental está associada aos valores que a
comunidade atribuí à questão ambiental; no caso do assentamento em questão, que no bojo de
sua constituição os membros precisam desenvolver além de valores ambientais, outros valores
colaborativos, essa relação condiciona maior participação desses sujeitos junto aos problemas
da localidade, de modo a interferir cooperativamente.
A oficina desenvolvida com esses trabalhadores ao longo do projeto reforçou todo o
percurso de trabalhado na localidade. O Biogel à base de produtos naturais e de baixo custo foi
a proposta mais concreta que os mesmos já vivenciaram como estratégias de fertilização e
combate a pragas nas culturas. Os relatos dos mesmos demonstravam os gastos excessivos com
produtos industrializados e pouco lucros da venda de produtos decorrentes de perdas das
plantações por estiagem ou infestação de pragas. A oficina como estratégia de desenvolvimento
poderá ser adotada por grupos de assentados sempre que necessário para a produção de
defensivos naturais e de baixo custo.
Assumir o papel de pesquisar implica uma tomada de consciência, que vai além da
pesquisa, pela dimensão social da proposta. Implica posicionar-se de maneira sensível para ver
e perceber o outro, muito além do objeto de estudo, e implica envolver-se sem perder de vista
o foco que se busca alcançar, mas sabendo que forças externas impactam sobre seu caminhar.
A relação que se cria com os pesquisados enriquece o seu trabalho, eles já não são frios, já não
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se percebem como investigados, fazem parte do processo e querem ter um resultado, um
produto do qual eles também são partes.
Assim, pensando na educação ambiental à luz de Freire, Arroyo, Gohn, Caldart, Kohn,
Reigota, Rigotto, CEE e tantos outros que falam da inclusão, da visibilidade, da educação
transformadora, do olhar sensível, da educação com significados práticos para o trabalhador,
da vez e da voz do oprimido, do aluno e da aluna da EJA, da saúde do homem do campo, essa
proposta atendeu incialmente à expectativa da sua aplicação, e se desenvolveu com respeito às
diferenças e ao conhecimento prévio de um grupo social que sobrevive no campo.
Espera-se que, com isso tudo, possa haver na localidade uma reflexão constante de modo
coletivo e individual sobre a nossas práticas, nossas intervenções nos espaços naturais, na
produção de alimentos com qualidade, contribuindo para a saúde e o bem-estar físico e orgânico
das pessoas, no nosso crescimento cultural. Entendendo que as nossas ações permitem o
desenvolvimento, a qualidade de vida e a preservação da vida.
O trabalhador foi movido a compreender que o desenvolvimento não se dá somente de
maneira linear ou unilateral, a ideia de lucro vem primeiramente por força da prática de trabalho
e, por isso, o descuido com as questões ambientais e de saúde na localidade.
Ao passo que a pesquisa, os círculos de cultura, a oficina e o seminário se
desenvolveram, esses passaram a perceber que o desenvolvimento do ser humano é muito mais
amplo e se dá também pela formação cultural, ética e social, considerando a postura correta em
lidar com temas urgentes, a compreensão de forma mais clara dos problemas de sua localidade,
intervindo de forma direta e indireta nesses problemas, na mudança de prática pelo
reconhecimento da necessidade de mudar, na ideia da lucratividade pelo uso de agrotóxicos,
que desconsidera a qualidade do alimento, a saúde e a vida humana.
Por isso não trazemos aqui uma conclusão para esse estudo, pois de alguma forma
deixaremos de abordar ou considerar algo que não se percebeu, mas que ficou intrínseco aos
participantes. Considerando que em um trabalho com seres humanos nessa dimensão diversas
são as impressões, influências e mudanças de comportamentos que se podem manifestar ao
longo do tempo. Isso se dá pela problematização da vivência diária, colocando-os numa
condição de fazer e refazer suas práticas.
Aqui aponta-se a necessidade do discurso para a instância municipal, no sentido de
voltar o olhar para as questões ambientais do município e desenvolver estratégias de acordo ao
que rege o Plano Nacional e Estadual de Educação Ambiental, além do Perfil dos Municípios
Brasileiros Meio Ambiente, IBGE (2002), para que de maneira geral ações de cuidado possam
ser implementadas, dentre elas, fiscalização das área ambientais, oferta de formação em
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educação ambiental para a comunidade, punição das ações predatórias com relação à caça de
animais silvestres, desmatamento de reservas naturais no município, e venda de madeira ilegal.
Além disso, por meio dos órgãos de apoio à saúde, desenvolver um sistema de
monitoramento do trabalhador rural, sobretudo aqueles que têm recorrentes episódios de
intoxicação por agrotóxicos ou produtos desconhecidos, com acompanhamento médico e
técnico da área agropecuária nas localidades de produção, cadastro dos produtos utilizados,
informando local de compra, receituário agrônomo autorizando uso de agrotóxico.
O sistema de vigilância municipal precisa também acompanhar os registros fornecidos
a estabelecimentos comerciais da localidade que tendem a vender agrotóxicos de alta
periculosidade com riscos de contaminação ao meio ambiente, provocando a contaminação do
homem do campo e a insegurança alimentar.
O desenvolvimento de leis ambientais na localidade que possam balizar as ações do
município, a desenvolver políticas públicas voltadas para o homem do campo, produtor rural.
Além disso, integrando ações em parcerias com instituições de ensino, para uma formação em
Educação Ambiental Formal, consolidado o que já preconiza o Plano Nacional de Educação
Ambiental, decretos e regulamentos estaduais que tratam da temática.
Nos damos por satisfeitos por termos provocado pessoas, instigado a reflexão,
promovido o diálogo e a discussão da prática de trabalho. Influenciamos a buscar estratégias
no processo de construir, descontruir e reconstruir. Propiciamos vivências de formação com
significado.
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APÊNDICE A - Carta de Autorização para campo de Pesquisa

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA — UNEB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS — MPEJA
Salvador, 20 de agosto de 2017.
Ao
Presidente da Associação dos Trabalhadores da Agricultura e Cravolândia, Ilmo. Sr. Lauro
Souza Passos.

Prezado Senhor,

A Universidade do Estado da Bahia — UNEB — através do Programa de Pós-Graduação em
Educação de Jovens e Adultos — MPEJA- apresenta o Mestrando, Alício Rodrigues Matos,
matrícula n° 081620162, e vem solicitar a autorização desta Diretoria para que o mesmo possa
realizar a pesquisa que integra parte da sua Dissertação intitulada “CÍRCULOS DE
CULTURA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ambiente, agrotóxicos e saúde
com trabalhadores da agricultura, assentados da Fazenda Palestina, Cravolândia-BA”
sob a orientação da Profa. Dra. Leliana Santos de Sousa.
O caminho metodológico consiste numa pesquisa de abordagem qualitativa, tendo como
procedimento técnico a pesquisa de campo, por meio de observação da realidade, análise
documental, entrevista narrativa, aplicação de questionário e círculo de diálogos.

Atenciosamente,
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista com trabalhadores rurais da Associação dos
Trabalhadores da Agricultura de Cravolândia.

MESTRADO PROFISIONAL EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MPEJA
2016.2 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
QUESTIONÁRIO

1. Nome:
2. Idade:
3. Estado civil?
4. Quantidade de filhos
5. Local de moradia
6. Atividade agrícola que realiza.
7. Programas sociais a que esteja vinculado. Quais?
8. Você frequenta ou já frequentou a escola?
9. Até que série você estudou?
10. Já frequentou programas de formação de adultos?
11. Como se deu a sua relação com o assentamento?
12. O que você planta?
13. Você faz uso de agrotóxicos?
14. Conhece as informações corretas para uso?
15. Já teve algum problema de saúde ou sintomas relacionado ao uso do agrotóxico?
16. O que faz com os vasilhames do agrotóxico após o uso?
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Você tem assistência agrônoma na localidade?
Você já participou de algum programa de educação ambiental?
Quais os tipos de agrotóxicos que você utiliza nas suas plantações?
Você usa equipamento de proteção do corpo quando utiliza agrotóxico?
Já sofrei intoxicação?
Quais as principais dificuldades enfrentadas nesse assentamento?
O que esse assentamento representa para você?
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APÊNDICE C – Cronograma das Atividades do Seminário e da Banca de Qualificação

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MPEJA UNEB CENTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL-CPEDR
GRUPO DE PESQUISA EDUCAÇÃO, ETNICIDADE E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL-GEEDR

V SEMINÁRIO AÇÃO ITINERANTE
TEMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, USO DO AGROTÓXICO E O CUIDADO COM
A VIDA.
TEMA CENTRAL: CÍRCULOS DE CULTURA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS: ambiente, agrotóxicos e saúde com trabalhadores da agricultura,
assentados da Fazenda Palestina, Cravolândia-BA
.

Data: 14/08/2018
Local: Centro Cultural José Ribeiro de Almeida – Cravolândia – BA.
Realização: Mestrando, Alicio Rodrigues Matos e Vangivaldo de Menezes Souza

PROGRAMAÇÃO:

8horas - Credenciamento
8h30mim - Apresentação cultural 9horas - Abertura oficial do seminário Composição da
mesa
Hino Nacional
Hino de
Cravolândia
Falas das
autoridades
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9h30min – 1ª Palestra
TEMA: “O Ministério Público e as questões ambientais relacionadas ao uso do agrotóxico. ”
Palestrante: Dr. Julimar Barreto Ferreira, Promotor de Justiça.
10h20min – 2ª Palestra
TEMA: “ A saúde ameaçada pelos agrotóxicos. ” Palestrante: Dra. Jacqueline Araújo Castro
- IF BAIANO – Mangabeira.
10h20min – Pausa para lanche –
10h40min – 3ª Palestra:
TEMA: “Impactos causados por agrotóxicos x Agricultura orgânica. ” Palestrante: Dr.
Armando Xavier – FUNDACENTRO
11h20min – Apresentação Cultural
11h30min - Encerramento
12horas - Almoço na sede do Assentamento – Fazenda Palestina
13horas - OFICINA – Para produção de biofertilizante - Sede do Assentamento - Fazenda
Palestina - Armando Xavier – FUNDACENTRO

Organização:

Mestrando Vangivaldo de Menezes Souza (MPEJA)
Mestrando Alício Rodrigues Matos (MPEJA)
Professora Dra. Leliana Santos de Souza
Comunidade do Assentamento Palestina

14h00 BANCA DE QUALIFICAÇÃO
LOCAL: Colégio Municipal de Cravolândia
MESTRANDO: Alício Rodrigues Matos
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO

CÍRCULOS DE CULTURA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ambiente,
agrotóxicos e saúde com trabalhadores da agricultura, assentados da Fazenda Palestina,
Cravolândia-BA.

MESTRANDO: Alício Rodrigues Matos (MPEJA)

Banca Examinadora:
Professora Dra. Leliana Santos de Sousa - Orientadora (UNEB)
Professora Dra. Jacqueline Araújo Castro - (IF Baiano)
Professora Dra. Edite Maria da Silva Faria - (UNEB)
Professora Dra. Maria Sacramento Aquino - (UNEB)
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APÊNDICE D – V Seminário Itinerante Promovido pelo CPEDR - UNEB

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MPEJA -UNEB
CENTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CPEDR
GRUPO DE PESQUISA EDUCAÇÃO, ETNICIDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONALGEEDR

Convite
V - SEMINÁRIO ITINERANTE PROMOVIDO PELO CPEDR - UNEB
REALIZAÇÃO:
Mestrandos – Alício Rodrigues Matos, Vangivaldo de Menezes Souza e
Orientadora - Profª. Dra. Leliana Santos de Sousa
DIA: 14/08/2018
HORÁRIO: a partir das 8:00 horas
LOCAL: Centro Cultural José Ribeiro de Almeida – Cravolândia
TEMA: “EDUCAÇÃO AMBIENTAL, USO DO AGROTÓXICO E O CUIDADO COM
A VIDA”
PALESTRANTES:
1. Dr. Julimar Barreto – Promotor de Justiça - Regional Ambiental Recôncavo Sul –
Santo Antônio de Jesus
Palestra: “O Ministério Público e as questões ambientais relacionadas ao uso do
agrotóxico. ”
2. Dra. Jacqueline Araújo Castro - IF BAIANO - Mangabeira
Palestra: “ A saúde ameaçada pelos agrotóxicos. ”
3. Dr. Armando Xavier – FUNDACENTRO

Palestra: “Impactos causados por agrotóxicos x Agricultura orgânica. ”
OFICINA – Para produção de biofertilizante natural – Assentamento da Fazenda
Palestina às 13:00 horas.
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APÊNDICE E – Crachás de identificação para o seminário

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA –
UNEB

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA –
UNEB

CENTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO E ESENVOLVIMENTO
REGIONAL-CPEDR

CENTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO E ESENVOLVIMENTO
REGIONAL-CPEDR

IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

______________________________________

______________________________________

Nome

Nome

V – SEMINÁRIO ITINERANTE PROMOVIDO PELO

V – SEMINÁRIO ITINERANTE PROMOVIDO PELO

CPEDR – GEEDR – MPEJA - UNEB

CPEDR – GEEDR – MPEJA - UNEB
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APÊNDICE F – Rótulo Criado para identificação do Biogel desenvolvido junto aos
trabalhadores.
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APÊNDICE G – Certificados
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ANEXO A – Folha de Rosto para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos
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ANEXO B - Parecer Consubstanciado Do CEP

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DA BAHIA - UNEB
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA: DIALOGANDO SOBRE
QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS E SAÚDE, COM ALUNOS DA EJA,
MORADORES DO ASSENTAMENTO PALESTINA, CRAVOLÂNDIABA.
Pesquisador: ALICIO RODRIGUES MATOS

Área Temática:
Versão: 2
CAAE: 81051617.4.0000.0057
Instituição Proponente: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 2.691.676

Apresentação do Projeto:
O protocolo de pesquisa CAAE: 81051617.4.0000.0057 intitulado FORMAÇÃO PARA A
CIDADANIA: DIALOGANDO SOBRE QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS E SAÚDE, COM
ALUNOS DA EJA, MORADORES DO ASSENTAMENTO PALESTINA, CRAVOLÂNDIABA.
Objetivo da Pesquisa:
Os objetivos apresentados no presente formulários estão de acordo com a metodologia proposta.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Os pesquisadores conhecem e (re) conhecem os Riscos e Benefícios a que os participantes estão
expostos e descreve estratégia para atendimento caso algum articipante seja cometido com algum
risco, conforme orienta as resoluções nº 466/12 e 510/2016 do CNS do MS.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
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Pesquisa relevante e exequível.
A metodologia proposta bem como os critérios de inclusão e exclusão e cronograma são
compatíveis com os objetivos propostos no projeto.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
As declarações apresentadas são condizentes com as Resoluções que norteiam a pesquisa
envolvendo seres humanos. Os pesquisadores envolvidos com o desenvolvimento do projeto
apresentam declarações de compromisso com o desenvolvimento do projeto em consonância com
a Resolução 466/12 CNS/MS, bem como com o compromisso com a confidencialidade dos
participantes da pesquisa e as autorizações das instituições proponente e coparticipante.
O TCLE apresentado possui uma linguagem clara e acessível aos participantes da pesquisa e atende
ao disposto na resolução 466/12 CNS/MS contendo todas as informações necessárias ao
esclarecimento do participante sobre a pesquisa bem como os contatos para a retirada de dúvidas
sobre o processo

Recomendações:
Recomendamos ao pesquisador atenção aos prazos de encaminhamento dos relatórios parcial e/ou
final. Informamos que de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador responsável
deverá enviar ao CEP- UNEB o relatório de atividades final e/ou parcial anualmente a contar da
data de aprovação do projeto.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto como
APROVADO para execução, tendo em vista que apresenta benefícios potenciais a serem gerados
com sua aplicação e representa risco mínimo aos participantes, respeitando os princípios da
autonomia, da beneficência, não maleficência, justiça e equidade.

Considerações Finais a critério do CEP:
Após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto como
APROVADO para execução, tendo em vista que apresenta benefícios potenciais a serem gerados
com sua aplicação e representa risco mínimo aos sujeitos da pesquisa tendo respeitado os princípios
da autonomia dos participantes da pesquisa, da beneficência, não maleficência, justiça e equidade.
Informamos que de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador responsável deverá
enviar ao CEP- UNEB o relatório de atividades final e/ou parcial anualmente a contar da data de
aprovação do projeto.
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento
Informações
Básicas
do Projeto
TCLE / Termos
de

Arquivo
Postagem
PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_D 09/05/2018
22:59:56
O_PROJETO_1022764.pdf
TCLE_3.pdf

09/05/2018

Autor

Situação
Aceito

ALICIO
RODRIGUES

Aceito

Assentimento /
Justificativa de
Ausência
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Outros

TCLE_3.pdf

22:57:46

MATOS

Aceito

TCLE_2.pdf

09/05/2018
22:57:32

ALICIO
RODRIGUES
MATOS

Aceito

TCLE_1.pdf

09/05/2018
22:54:41

ALICIO
RODRIGUES
MATOS

Aceito

Projeto_de_Pesquisa.pdf

12/12/2017
12:03:17

Aceito

Outros

Termo_de_Concordancia_do_President 12/12/2017
e_da_associacao.pdf
11:45:59

Outros

Termo_de_concordancia_do_diretor.pdf 12/12/2017
11:44:21

Outros

Termo_de_compromisso_para_coleta_d 12/12/2017
e_dados.pdf
11:43:45

Outros

Termo_de_Compromisso_do_pesquisad 12/12/2017
or.pdf
11:41:42

Outros

Termo_de_autorizacao_da_Coparticipan 12/12/2017
te.pdf
11:41:04

Outros

Termo_de_Confidencialidade_folha_2.p 12/12/2017
Df
11:37:20

Outros

Termo_de_Confidencialidade_folha_1.p 12/12/2017
Df
11:36:56

Outros

Curriculo_lattes.pdf

12/12/2017
11:33:12

Outros

Fotografia.jpg

12/12/2017
11:31:10

Outros

Registro_geral.pdf

12/12/2017
11:30:46

Folha de Rosto

Folha_de_Rosto.pdf

12/12/2017
11:09:24

ALICIO
RODRIGUES
MATOS
ALICIO
RODRIGUES
MATOS
ALICIO
RODRIGUES
MATOS
ALICIO
RODRIGUES
MATOS
ALICIO
RODRIGUES
MATOS
ALICIO
RODRIGUES
MATOS
ALICIO
RODRIGUES
MATOS
ALICIO
RODRIGUES
MATOS
ALICIO
RODRIGUES
MATOS
ALICIO
RODRIGUES
MATOS
ALICIO
RODRIGUES
MATOS
ALICIO
RODRIGUES
MATOS
ALICIO
RODRIGUES
MATOS

Termo_de_autorizacao_da_Proponente. 12/12/2017
Pdf
11:57:19

Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito

171

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não

SALVADOR, 05 de Junho de 2018

Assinado por: Aderval Nascimento Brito
(Coordenador)
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ANEXO C -Termos de Conhecimentos Livre e Esclarecidos (TCLE).

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,
MESTRADO PROFISSIONAL - MPEJA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS
CONFORME RESOLUÇÃO Nº 466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.
I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Nome do participante: ______________________________________________________
Documento de Identidade no: _______________________Data de Nascimento: ____/______/______
Sexo: M (

)F(

)

Endereço: ____________________________________________Complemento: ________
Bairro: _________________ Cidade: Cravolândia-BA CEP: 45330-000 Telefone: (

) _______

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1.

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Alício Rodrigues Matos
CARGO/FUNÇÃO: Professor
3. DURAÇÃO DA PESQUISA: de janeiro a junho 2018.
III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:
O Sr. (a) está sendo convidado para participar da pesquisa: “Dialogando sobre questões socioambientais
e de saúde, com alunos da Educação de Jovens e Adultos, agricultores, moradores do Assentamento
Palestina, Comunidade Rural do Município de Cravolândia-Ba.”, de responsabilidade do pesquisador,
Alício Rodrigues Matos, professor da Educação de Jovens e Adultos. O presente estudo tem por
objetivos discutir informações ambientais e de saúde junto ao aluno da EJA trabalhador rural que utiliza
agrotóxicos, no cultivo de plantações, no Assentamento da Fazenda Palestina no município de
Cravolândia-BA, promovendo ações educativas com informação ambiental e de saúde. E poderá
contribuir para que sejam construídos junto ao cidadão informações úteis para adoção de novas posturas,
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frentes a práticas mais agressivas de utilização dos espaços naturais, bem como informações de saúde,
e sanitárias importantes para uma compreensão do cuidado com a vida. Sua participação nesta pesquisa
consistirá em participar das reuniões coletivas na comunidade, responder aos questionários de pesquisa,
bem como participar das rodas de diálogo para gravação de áudio e produção de vídeos, e relatos de
experiências. A participação é voluntária e não apresenta gratificações financeiras aos participantes. A
qualquer momento o Sr. (a) poderá desistir de participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará
nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Conforme o que estabelece a
Resolução 196/96 CNS/MS caso se sinta prejudicado terá direito a indenização. As informações obtidas
através dessa pesquisa serão confidencias e asseguramos o sigilo de sua identidade. Ao concordar o Sr.
(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o número do telefone da pesquisadora principal e do
orientador, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer
momento.
IV. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
( x )Risco Mínimo ( ) Riso Maior que mínimo
Descrição: A pesquisa não oferece risco aos participantes.
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS.
Pesquisador (Orientando): Mestrando, Alício Rodrigues Matos
Telefone: (71) 987329511
Endereço: AV. Lomanto Junior 148, casa, Centro Cravolândia – BA.
Pesquisadora responsável (Orientadora): Dra. Leliana Santos de Sousa
Telefone: (71) 98799-3401
Endereço: CPEDR - UNEB- Rua Silveira Martins, 2555 – Cabula, Salvador –BA, 41200-470.
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/UNEB, UNEB - Pavilhão Administrativo
– Térreo - Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP: 41.150-000 Tel: (71) 31172445
Email: cepuenb@uneb.br
COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A
1º SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - Brasília-DF
Telefone: (61) 3315-5878 E-mail: conep@saude.gov.br
VI-CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. Consinto, também, que os
resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que
preservada e respeitada a garantia do direito da imagem e da identificação. Que só poderá ser feita
mediante estreita autorização.
Salvador-BA, 16 de agosto de 2017.
__________________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

Assinatura do pesquisador discente
(Orientando)
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ANEXO D - Termo de Autorização Institucional da Proponente

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS—GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS, MESTRADO PROFISSIONAL — MPEJA

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP
TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PROPONENTE

Eu, Valdélio Santos Silva, matricula n°74335534-4, Diretor do Departamento de Educação,
Campus I, da Universidade do Estado da Bahia, estou ciente e autorizo o pesquisador, Alício
Rodrigues Matos a desenvolver nesta instituição o projeto de pesquisa intitulado “CÍRCULOS
DE CULTURA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ambiente, agrotóxicos e saúde
com trabalhadores da agricultura, assentados da Fazenda Palestina, Cravolândia-BA", o qual
será executado em consonância com as normas e resoluções que norteiam a pesquisa
envolvendo seres humanos, em especial a Resolução CNS 196/ 96. Declaro estar ciente de que
a instituição proponente é corresponsável pela atividade de pesquisa proposta e executada pelos
seus pesquisadores e dispõe da infraestrutura necessária para garantir o resguardo e bem estar
dos sujeitos de pesquisa.

Salvador— BA, 16 de agosto de 2017.

Responsávellinstitucional

