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RESUMO 

 
O presente trabalho descreve uma pesquisa exploratória, de natureza aplicada, em comunidades 

rurais do município de Muritiba, recôncavo baiano, no povoado Gravatá de Baixo e Gravatá de 

Cima, com 22 sujeitos, jovens e adultos, trabalhadoras e trabalhadores rurais. A pesquisa versa 

sobre os problemas ambientais percebidos por estes sujeitos nas suas atividades laborais na 

agricultura, nos seus espaços de vivência. Pretendeu-se, através da pesquisa-ação participativa, 

inserir estes sujeitos na investigação científica e na ação educativa, partindo dos problemas 

abordados por eles através de conversas informais, entrevistas e círculo de cultura, com as quais 

se oportunizou a discussão e autonomia para que eles elencassem os principais problemas 

ambientais percebidos e as sugestões para intervenção e resolução. Para isto, foi realizado um 

estudo a fim de conhecer as comunidades rurais em que esses sujeitos atuam, nos aspectos 

culturais, sociais e econômicos e a respeito dos tipos de atividades agrícolas que mais cultivam 

na região. Neste estudo foram levantadas, também, algumas práticas realizadas pelo (a) 

trabalhador (a) rural no desenvolvimento da agricultura, que contribui para o desequilíbrio 

ambiental. Para colaborar com este estudo, buscamos autores que dialogam sobre a metodologia 

utilizada, assim como principais aportes teóricos que discutem a temática ambiental. 

 

Palavras-chaves: Problemas Ambientais. Jovens e Adultos. Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais. Recôncavo Baiano. 
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ABSTRACT 

 
The present work describes an exploratory research of an applied nature in rural communities 

of the municipality of Muritiba, Bahia, in the village of Gravatá de Baixo and Gravatá de Cima, 

with 22 subjects, young and adult, workers and rural workers. The research deals with the 

environmental problems perceived by these subjects in their labor activities in agriculture, in 

their living spaces. It was also intended through participatory action research, to include these 

subjects in scientific research and educational action, starting from the problems they 

approached through informal conversations, interviews and conversational conversations, 

where they offered the discussion and autonomy for them to main environmental problems 

perceived and the suggestions for intervention and resolution. For this purpose, a study was 

carried out to know the rural communities that these subjects are involved in, in cultural, social 

and economic aspects, and in relation to the types of agricultural activities that they cultivate 

the most in the region. In this study it was also pointed out some practices carried out by the 

rural worker in the development of agriculture, which contributes to the environmental 

imbalance. In order to collaborate with this study, we seek authors who discuss the methodology 

used, as well as the main theoretical contributions that discuss the environmental theme. 

 

Keywords: Environmental Problems. Youth and Adults. Rural Workers. Gravatá, Muritiba, 

Recôncavo Baiano. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A questão ambiental é uma temática muito falada e vinculada às mídias, que se torna 

mais abrangente quando acontece um acidente ecológico ou quando a sociedade começa a 

sofrer fortes consequências negativas devido às grandes enchentes e catástrofes ou nos longos 

períodos de estiagens. Na prática, ainda não é dada importância à questão ambiental no 

cotidiano da educação formal, não formal.   

A questão ambiental é um tema transversal no currículo escolar do Ensino Fundamental 

ainda pouco trabalhada na sala de aula e, muitas vezes, não passa de abordagens em datas 

comemorativas, como o dia da árvore, dia da água ou semana do meio ambiente, como se, de 

acordo com Sato (2001, p. 16), “[...] ambientalismo se resumisse a datas comemorativas e não 

configurasse como projeto de vida, de lutas sociais para os cuidados ecológicos, necessários 

para a construção da sociedade que queremos”. 

Nesta perspectiva, a questão ambiental deverá permear o ambiente escolar como uma 

proposta pedagógica atuante, permanente, que possa desenvolver no indivíduo valores e 

pensamentos de preservação, sendo capaz de agir e fazer agir de forma individual nos seus 

espaços de vivência, de engajar-se em movimentos de lutas em defesa do meio ambiente, tão 

necessários nos tempos atuais. 

A Constituição Brasileira, no seu Artigo 225, Cap. VI do Meio Ambiente (BRASIL, p. 

127), aborda que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidadade vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-la e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”  De 

acordo com a lei maior de nosso país, são estabelecidas as garantias de direitos de todos os 

cidadãos, mas, também, as responsabilidade de forma individual e coletiva na preservação do 

meio ambiente, assim como o dever de defendê-lo. O processo de formação do individuo, quer 

seja na edução formal ou informal, deverá contemplar o aprendizado sobre as questões 

ambientais para que a sociedade seja formada de pessoas com consciência e atitudes 

preservacionistas.  

Diante desta abordagem, percebemos a grande importância deste trabalho de forma 

sistêmica e sequenciada no ambiente escolar e nos variados espaços de aprendizagem, buscando 

propiciar ao indivíduo uma formação para as questões ambientais nos locais em que está 

inserido, mas também em termos globalizados, contribuindo para formação de sujeitos com 

pensamento e atitudes preservacionistas, capazes de intervir de forma crítica e consciente e de 

lutar por uma vida melhor para si e para a sociedade. 
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Na zona rural, jovens e adultos, trabalhadores e trabalhadoras da agricultura, são 

possuidores de saberes que podem ser  inseridos no contexto da educação, quer seja formal ou 

não formal. É possível haver ações dialógicas, em que estas pessoas possam compartilhar 

saberes e experiências de suas atividades em variados contextos, assim como dos problemas 

ambientais, as práticas de preservação e as percepções que eles têm a respeito de preservação, 

desmatamento, degradação e extinção, bem como de outros problemas percebidos nos espaços 

laborais e de vivência. 

No espaço de formação que estes sujeitos estão inseridos, quer seja na modalidade da  

Educaçao de Jovens e Adultos (EJA) ou na educação não formal, através dos movimentos 

sociais, o conhecimento sobre as questões ambientais precisa ser significativo, intencionado, 

envolvendo-os nos processos de aprendizagem a partir de suas experiências, de forma que 

possam sentir que sua bagagem cultural também interessa à escola e aos seus pares. 

Desconsiderar as experiências desses sujeitos e os saberes populares é um ato ultrapassado, que 

torna o processo educativo enfadonho e incompleto.  

As atividades diárias e os saberes dos trabalhadores rurais podem ser inseridos no 

contexto da educação por meio da interdisciplinaridade e transversalidade. Desta forma, as 

questões ambientais abrem portas para novos aprendizados e os trabaladores rurais podem 

identificar-se como sujeitos que aprendem, mas também que ensinam através de seus saberes e 

práticas do cotidiano rural. 

Ser morador da zona rural, docente em escola do campo, observador das práticas dos 

agricultores, tais como o uso de herbicidas e pesticidas, a utilização de queimadas para preparar 

o solo, as derrubadas dos jaqueirais para vendas de madeira e o agravante desmatamento das 

matas ciliares, foram as razões principais para desenvolver este trabalho na comunidade com 

jovens e atultos trabalhadores rurais. 

As nascentes de córregos, fontes, cacimbas, lagos e brejos cujas águas formam pequenos 

riachos no povoado de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, afluentes do rio Capivari, que é 

um importante rio do Recôncavo Baiano, que vem sofrendo vários problemas ambientais 

ocasionados pela devastação da vegetação em suas margens, poluição por resídos domésticos, 

assoreamento e extinção de seus afluentes. O rio nasce no município de Castro Alves e tem sua 

foz no município de São Félix.  

Um fator que tem contribuído também para a degradação do rio Capivari é abertura de 

pastagem para criação de gado sem considerar as reservas de matas ciliares, nem mesmo a 

importância da preservação delas para manutenção de  nascentes, que garantem a sobrevivência 



16 
 

da biodiversidade da região, assim como a manutenção do curso do rio Capivari, que é afluente 

do grande rio Paraguaçu.  

O presente trabalho, que envolve aplicabilidade e intervenção, é de grande importância 

por discutir questões ambientais, buscando colaborar com a conscientização e mudança de 

posturas de mulheres e homens trabalhadores e trabalhadoras rurais nos seus espaços de 

vivência e labor, podendo resultar em novos aprendizados para a prática preservacionista. 

Os problemas ambientais têm se constituído como agravante nas condições de qualidade 

de vida humana, muitas vezes provocados em detrimento de ações individuais ou coletivas. A 

ideia de produção agrícola sem levar em consideração as questões ambientais, seja ele o grande, 

médio ou mesmo o pequeno produtor rural, tem muitas vezes modificado as estruturas naturais 

do meio ambiente.  

A investigação foi feita por meio de uma pesquisa qualitativa, como procedimentos 

técnicos pesquisa-ação participante, envolvendo 22 pessoas, todos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais. Como instrumentos para produção de dados, entrevista semiestruturada e 

círculo de cultura. 

 

1. 1 PROBLEMÁTICA 

 

A interação do homem com o meio ambiente de forma equilibrada deverá ser uma 

prática constante frente à configuração atual das questões ambientais. Seja ela na prática da 

agricultura ou em tantas outras atividades desenvolvidas pelo ser humano nos tempos 

modernos, deverá primar por oferecer menor impacto ambiental. Nessa configuração, o 

presente trabalho buscou compreender: como relacionar as atividades agrícolas dos jovens e 

adultos trabalhadores e trabalhadoras rurais às problemáticas ambientais e a necessidade de 

preservar o meio ambiente? 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Pesquisar as atividades agrícolas dos jovens e adultos trabalhadores e trabalhadoras 

rurais, moradores dos povoados de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, município de Muritiba, 

com relação aos problemas ambientais e a necessidade de preservar o meio ambiente. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar as atividades agrícolas desenvolvidas nos povoados de Gravatá de Baixo e 

Gravatá de Cima, percebendo a atuação desses atores sociais, nas atividades laborais da 

roça, bem como a percepção deles sobre os problemas ambientais; 

• Discutir a relação estabelecida entre produção agropecuária e degradação ambiental, 

junto a jovens e adultos que lidam diretamente com as atividades da roça; 

• Realizar palestra, seminário, oficina, tratando das questões ambientais, envolvendo os 

jovens e adultos, sujeitos da investigação científica e da ação educativa e demais 

trabalhadores rurais dessas comunidades.  

 

1.4 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Cotidianamente podemos observar, no campo da Educação de Jovens e Adultos, que as 

questões relacionadas aos temas ambientais são pouco trabalhadas por uma concepção errônea, 

ao pensar que a temática não é relevante para essa categoria, já que muitos são trabalhadores 

rurais e, por isso, outras questões são consideradas mais relevantes, relegando a educação 

ambiental a um plano inferior.  

A Lei 9.795, de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

no Art. 1º, citado por Dias (2000, p. 202), a conceitua da seguinte forma:  

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

a sustentabilidade.  

 

Os valores sociais sobre as questões ambientais que precisam ser ensinados no processo 

da educação formal e não formal são garantidos por lei, com objetivo de contribuir com a 

formação dos indivíduos capazes de adquirir competências para conservação e proteção do 

meio ambiente, onde todos possam viver e desenvolver-se de forma saudável e sustentável. 

Discutir nos espaços escolares e outros espaços de formação a questão ambiental é de 

suma importância, levando em consideração os grandes desequilíbrios ecológicos provocados 

constantemente pela humanidade. Mais que isso: não apenas pensar que estas ações sejam 

isoladas e que ocorreram apenas provocadas por grandes indústrias ou grandes agricultores. Os 

espaços de vivência, as formas de produção, bem como a relação do homem com a natureza 

influenciam diretamente nessas ações, sejam eles o grande, o médio ou mesmo o pequeno 

agricultor rural, ligado à agricultura familiar ou a agricultura de subsistência. 
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No município de Muritiba, especificamente nas comunidades rurais, há a necessidade 

de discutir a temática ambiental, levando em consideração que a maior parte dos moradores 

estão ligados a agricultura e precisam construir uma compreensão mais ampla sobre 

preservação ambiental. Parte desses trabalhadores rurais estão inseridos em movimentos 

sociais, onde a temática é discutida, mas muitas vezes isso não se reverte em ações práticas na 

comunidade pela falta de uma consciência crítica preservacionista. Berna (2001), ao tratar das 

questões ambientais, aponta que:  

 

[...] o jovem não precisa chegar à maioridade ou ter um diploma técnico para 

só então defender seus direitos e um meio ambiente preservado, pois cada 

omissão equivale à destruição de mais recursos naturais, de mais e mais 

poluição. A mudança deve começar já, inicialmente através de novas atitudes 

e comportamentos, mas logo a seguir procurando engarjar-se nas ações da 

sociedade em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. Para estimular 

os alunos, uma boa técnica é estabelecer parcerias com os grupos ecológicos 

comunitários do lugar, convidando-os para se integrarem ao trabalho na escola 

(BERNA, 2001 p. 32-33). 

 

É necessário discutir essa temática com jovens, adultos e idosos trabalhadores rurais, 

alunos, egressos, pessoas analfabetas ou que frequentaram a escola, valorizando a prática 

cotidiana adotada na produção de alimentos e na relação com o meio ambiente, numa 

perspectiva de construção mútua de conhecimentos, contribuindo para o cotidiano da 

comunidade e futuras gerações.  

É possível despertar junto aos trabalhadores e trabalhadoras rurais a consciência crítica, 

preservacionista e sustentável, para que eles passem a desenvolver nos seus espaços de 

produção práticas equilibradas e ações de conservação do nosso patrimônio ambiental.  

Os homens têm vivido em função do exacerbado capitalismo ou mesmo em defesa das 

suas necessidades mais básicas, seu sustento e de sua família. Para garantir o processo de 

produção de alimentos, e por não ter conhecimento de uma forma de produção sustentável, 

muitas vezes eles provocam agressões ao meio ambiente.   

São tempos de tragédias ambientais como a de Mariana, no estado de Minas Gerais, 

considerado o maior acidente da mineração brasileira, causando impactos irreversíveis para 

população e para o meio ambiente. Segundo Caldas (2017, p. 8): “O próprio rompimento da 

barragem de Fundão, que além de perdas humanas ainda causou impactos imensuráveis na 

fauna e na flora da região, com a contaminação de mais de 600 quilômetros de recursos hídricos 

nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, também não deveria ter acontecido”. 
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 Não há como não voltar o olhar para o planeta, para o meio ambiente e para o local 

onde se vive, pois, a qualidade de vida depende não apenas das ações públicas, mas das 

iniciativas individuais de cada um que convive em comunidade. As ações individuais poderão 

ser prejudiciais não apenas para o próprio indivíduo, mas também a outros, ao ambiente, à fauna 

e à flora. O desastre na barragem de Fundão, episódio desastroso, convoca a todos para um 

repensar sobre as questões ambientais, proteção da vida e o desenvolvimento que possa garantir 

mais segurança à biodiversidade. 

A educação tem importante papel nos processos de conscientização e transformação do 

comportamento e das ações humanas. Para Candau (1999, p. 112), “Educar para a cidadania 

exige educar para a ação político-social e esta, para ser eficaz, não pode ser reduzida ao âmbito 

individual. Educar para a cidadania é educar para a democracia que dê provas de sua 

credibilidade de intervenção na questão social e cultural”. A educação promove não apenas a 

compreensão, tolerante e solidária, mais ainda, a participação e influência no meio em que vive. 

A construção de valores, autonomia, reflexão e mudança também implicam no cuidado com 

seus espaços habitacionais, de trabalho e produção. Nem todas as pessoas que convivem em 

espaços rurais e que praticam agricultura tiveram acesso à educação e a conhecimentos 

ambientais, essa condição impacta exatamente nas práticas do dia a dia, quando realizam 

queimadas, utilizam herbicidas e desmatam áreas de nascente para plantio e pastagens.  

Nesse sentido, é possível esperar que os resultados da pesquisa aplicada se materializem, 

mediante a construção de conhecimentos pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais, 

construindo valores e saberes direcionados para uma intervenção nos seus espaços de vivência, 

na modificação da realidade local e cuidados ambientais.  

Após e durante a pesquisa-ação, os atores sociais envolvidos na pesquisa poderão 

construir conhecimento ambiental capaz de contribuir para mudança de sua própria prática, e 

também dos demais moradores da localidade, numa ação preservacionista que fomentará a 

produção sustentável. 

A construção de um conhecimento mais próximo da realidade do trabalhador rural, 

poderá favorecer novas posturas de preservação e cuidado com a natureza. Sobre a 

aprendizagem significativa, Rogers (2001, p. 1) explica que:  

 

Por aprendizagem significativa entendo uma aprendizagem que é mais do que 

uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma 

modificação, quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura 

que escolhe ou nas suas atitudes e personalidade. É uma aprendizagem 

penetrante, que não se limita a um aumento de conhecimento, mas que penetra 

profundamente todas as parcelas da sua existência.  
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O conhecimento construído pelos agricultores sobre a preservação ambiental poderá 

despertar para uma consciência crítica e reflexiva diante das antigas práticas laborais, levando 

a adoção de ações de preservação nos espaços de vivência e, contribuindo para uma produção 

mais sustentável. Para Freire (1983): 

 

[...] o homem, que não pode ser compreendido fora de suas relações com o 

mundo, de vez que é um “ser-em-situação”, é também um ser do trabalho e da 

transformação do mundo. O homem é um ser da “práxis”; da ação e da 

reflexão. Nestas relações com o mundo, através de sua ação sobre ele, o 

homem se encontra marcado pelos resultados de sua própria ação. Atuando, 

transforma; transformando, cria uma realidade que, por sua vez, “envolvendo-

o”, condiciona sua forma de atuar. Não há, por isto mesmo, possibilidade de 

dicotomizar o homem do mundo, pois que não existe um sem o outro. 

(FREIRE, 1983, p. 17). 
 

Pesquisas como esta contribuem com a comunidade acadêmica através de dados das 

ações realizadas com os sujeitos da pesquisa e da ação educativa para conhecimento e estudo 

futuros, além de servir como aporte teórico e difusão do conhecimento. Além disso, pode 

despertar a atenção do goveno municipal para implantação de turmas da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) na localidade, bem como de orgãos governamentais ligados à preservação do 

meio ambiente, para orientação no processo de preservação e produção sustentável.  

 

1.5 IMPLICAÇÕES  

 

A escolha  da temática ambiental e da execução da pesquisa, com jovens e adultos 

trabaladores rurais, se justifica pela vivência do autor na zona rural, trabalhando na roça desde 

a infãncia, numa família de doze pessoas, pai,  mãe e mais dez filhos. Tínhamos como vizinha 

a nossa avó que morava bem próximo. Muitas vezes não entendia quando ela reclamava quando 

cortávamos uma árvore mesmo para desbastar o terreno para o plantio da lavoura. Dizia minha 

avó: “as árvores não é para ser derrubadas, vocês quer acabar com tudo, depois não tem fruta 

nem sombra”. Naquela  época, ela já tinha um sentimento e atitude de preservação, fossem 

quais fossem seus argumentos. 

Cresci no trabalho da zona rural, nas atividades laborais na roça, ajudando na 

agricultura, no cultivo de muitas lavouras, sendo naquela época a mais abrangente o cultivo de 

fumo e mandioca. O fumo era um trabalho árduo, porque é uma atividade rural que precisa de 

uma labuta intensa, exigindo que estivesse inserido no espaço da lavoura quase  todos os dias: 
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para o plantio, capinagem, desolhar, desfolhar, cortar, carregar para os armazéns, pendurar e,  

depois da secagem, amaciar e fazer as manocas. Esta era a forma artesanal do cultivo do fumo. 

Outras culturas que plantávamos era o amendoim, milho, feijão, laranja e limão. Porém, 

como já citamos, a mandioca estava em segundo lugar como lavoura mais cultivada e seus tratos 

culturais requerem muito trabalho. Hoje, a mecanização tem melhorado o processo de 

fabricação da farinha, porém na forma artesanal era uma atividade laboral que exigia muito 

esforço até que a farinha ficasse pronta para o consumo, assim como outros derivados da 

mandioca: a tapioca, a goma e beiju, que são feitos a partir do amido extraido do vegetal.  

As tarefas mais difíceis eram as de arrancar as raízes, principalmente quando não chovia, 

nos  períodos de estiagem. Arrancar um pé de mandioca quanto a terra estava seca, exigia mais 

esforço para poder colhê-las, principalmente quando as raízes quebravam dentro do solo. 

Depois de arrancadas, as mandiocas eram carregadas para a casa de farinha, que na época a 

maioria das famílias tinha em sua propriedade.  

A mandioca, ao chegar na casa de farinha, reunia toda a família para a raspagem e em, 

seguida, passava pelo processo de trituração, numa bancada chamada de comedor, caindo esta 

massa num utensílio feito de madeira chamado coxo, colocada, em seguida, em sacos de nylon 

e lavadas para a prensa para secagem. No dia seguinte, era tirada e levada ao forno feito de 

barro e preparada de forma artesanal com rodo, instrumento utilizado para mexer a massa até 

ficar sequinha, transformando em farinha de mandioca, base da alimentação das famílias rurais 

daquela época. 

Além de desempenhar atividades típicas da zona rural, da agricultura de subsistência, 

no  manuseio da cultura do fumo e da mandioca, realizávamos também  a criação de animais,  

algumas cabeças de gado, suínos, também jumentos, burros e mulas que serviam como 

transporte para escoamento da produção nas feiras livres da cidade e criação de aves como 

galinha caipira, galinha d’angola, regionalmente conhecida como saqué, patos e perus, todos 

em pequenas quantidades. 

Na agricultura familiar e de subsistência é sempre previsto o tempo certo para o plantio 

e colheita a partir do conhecimento empírico da população rural, que sabe do período chuvoso 

para plantar e o tempo adequado para uma boa colheita. Designados por eles como a “quadra 

certa” e até hoje utilizam este saber popular.  

Ainda criança e até na adolescência, estas atividades do campo, apesar de serem um 

trabalho árduo, eram carregadas também de grandes aventuras, tais como tomar banho nas 

fontes e cacimbas, nadar nos tanques, que eram reservatórios para banho e bebedouro dos 
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animais, pescar no rio Capivari e ficar nos paredões olhando as enchentes, nos períodos das 

cheias do inverno e das chuvas de trovoada. 

Tomar banho nas bicas ao final de tarde era a atividade comum na localidade em finais 

de semana, era o lazer depois do futebol. Era comum as crianças irem com os pais tomar banho 

nestes locais. Lembro que sempre nos seguravam, debaixo da bica, devido à força da correnteza. 

Aquilo para nós na época era realmente uma aventura e divertimento. 

Com a passagem dos anos, vamos crescendo e não dando mais importância a estas 

atividades, permeadas pelo estudo na cidade e outros interesses que ganham espaço dos 

momentos de divertimento e de  tradições que caíram em desuso com o tempo. 

 Trabalhando na zona rural e estudando na cidade, algumas coisas foram passando 

despercebidas. Passamos pela fase de adolescência e juventude, ajudando no trabalho e 

escoamento da produção através das vendas nas feiras livres das cidades de Muritiba, São Felix 

e Governador Mangabeira. O transporte era um animal que, por sua vez, possuía os lugares 

certos onde parava para beber água, nesse percurso até a cidade, cuja natureza nunca lhes 

negavam, este precioso mineral, água corrente do riacho. 

No ano de 1991, conclui o ensino médio, formação para o magistério. Trabalhei pela 

primeira vez com uma  turma da EJA, que logo em seguida foi destituída pela gestão municipal. 

Devido a falta de emprego como professor e o fato de o trabalho da roça já não corresponder  

aos anseios de jovens recém-formados, a migração para outro estado, para trabalhar na 

construção civil, foi uma alternativa na época.   

Ao chegar à fase adulta, surgiram as responsabilidades: casamento e dois filhos, hoje 

com 20 e 15 anos. Conto para eles sobre o tempo de meninice, das aventuras quando crianças, 

das pescarias no rio Capivari, dos banhos de tanques, fontes, cacimbas e bicas.  Nas caminhadas 

no povoado com eles, mostramos-lhes locais que frequentávamos quando crianças e 

adolescentes, os lugares favoritos de banhos, travessuras, risadas e brincadeiras. Hoje passamos 

por estes lugares que eram espaços naturais da cultura local, e a grande frustração é que não 

existem mais.  

Na comunidade não se ouve mais histórias de pescarias do rio Capivari, porque segundo 

a população ribeirinha e comunidade da região, ele esta poluído. Uma bica que a comunidade 

utilizava para tomar banho não existe mais, apenas um pequeno córrego que surge no período 

do inverno. As fontes e cacimbas em sua maioria desapareceram devido às derrubadas de 

árvores, à falta de manutenção da reserva legal nas propriedades e à devastação das matas 

ciliares. Os pequenos riachos onde os animais bebiam água quando viajavam para a cidade, 

levando as mercadorias da roça secam por pequenos períodos de estiagem. 
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Na caminhada com os filhos vamos relembrando aqueles lugares tão cheio de água, de 

árvores, de vida. Hoje só existem marcas, marcas que ficaram de um local que foi devastado e 

modificado pela ação humana, pela falta de preservação, pela falta de cuidado com o meio 

ambiente. Diante do exposto, podemos perceber que os problemas ambientais não estão 

distantes de nós e apenas nos grandes centros urbanos, eles estão também nas pequenas 

comunidades rurais onde habitamos, onde estamos inseridos e muitas vezes não são percebidos, 

sem um olhar sensível e observador.  

Hoje, como estudante pesquisador, vejo a necessidade de trabalhar com esta temática, a 

questão ambiental, no contexto local do trabalhador rural, dos problemas ambientais causados 

pela prática das queimadas, preparo do solo para o plantio, as derrubadas de árvores e as 

roçagem para plantação de capim, sem uma conscientização da reserva legal, a falta de cuidado 

com as matas ciliares que tanto tem influenciado para que sequem as nascentes de fontes, 

cacimbas e riacho que são pequenos  afluentes do rio Capivari, que, por sua vez, é afluente do 

rio Paraguaçu, o grande reservatório para abastecimento de água para a capital Salvador e região 

metropolitana, e também para o Recôncavo Baiano.  

Trabalhar as questões ambientais com jovens e adultos de comunidade rural é buscar 

despertar, por meio da ação e reflexão, para uma mudança de postura nas atividades laborais, 

contextualizando o que é aprendido e ensinado, numa partilha de experiência, propiciando em 

cada um e cada uma, um conhecimento que pode ser compartilhado com os familiares e 

comunidade, através de práticas que podem ser desenvolvidas na agricultura familiar ou de 

subsistência de forma sustentável, contribuindo para a preservação das matas, para a 

manutenção das nascentes, o cuidado com o solo, evitando as queimadas e práticas que causem 

o assoreamento e erosão no solo, assim como o uso consciente de pesticidas, herbicidas e a 

preservação dos animais silvestres. 

Desta forma, o presente trabalho contribui para a formação de jovens e adultos com 

consciência preservacionista que podem divulgar estes conhecimentos a seus pares, através de  

atitudes diferenciadas, adotadas mediantes novas aprendizados, nos seus espaços de trabalho  e 

de vivência.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O percurso metodológico inicia descrevendo a área de abrangência, que é o município 

de Muritiba, nos seus aspectos geográficos, históricos, culturais, econômicos e sociais. Depois 

entramos no sítio de estudo, que são os povoados de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, onde 

abordamos características do cotidiano local, a exemplo da quantidade de moradores, a 

religiosidade e também marcas dos aspectos sociais, econômicos e as manifestações culturais. 

A pesquisa quanto aos objetivos foi exploratória, de natureza aplicada, tendo como 

abordagem uma pesquisa qualitativa. Os procedimentos técnicos utilizados foi uma pesquisa-

ação participante. Como instrumento para produção de dados foram utilizados entrevista e 

círculo de cultura. Os sujeitos da pesquisa e da ação educativa foram 22 trabalhadores rurais, 

sendo 14 do sexo feminino e 8 do sexo masculino, com idades que variaram entre 18 e 81 anos 

de idade. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA - MUNICÍPIO DE MURITIBA 

 

De acordo com os escritos sobre a história de Muritiba, o município nasceu com a 

chegada de exploradores e jesuítas da Companhia de Jesus1 em 1559.  De acordo ao que diz 

Cardoso (2012), os portugueses depois de adentrarem Cachoeira e São Félix, subiram a serra e 

fundaram um templo e um convento, dando origem ao povoado de Muritiba. 

De acordo com Cardoso (2012, apud CASTRO, 1941), o nome Muritiba tem sua origem 

na grande quantidade de palmeiras existentes na época, naquela região, com o nome de Boritiba, 

conhecida como buritizeiro, redundando na corruptela Moritiba e, por fim, Muritiba. Porém 

existe outra versão defendida pelo Antropólogo Teodoro Sampaio ao dizer que o nome é uma 

variação deturpada do vocábulo indígena merutyba, que significa mosqueiro ou mosca em 

abundância. 

Muritiba é um município rico em manifestações culturais, das quais podemos citar a 

festa do Bonfim, que tem um evento conhecido como “pregão anunciador”. Cardoso (2012, 

p.165) ao tratar das principais festas cívicas e religiosas do município de Muritiba, utiliza-se 

dos escritos do livro Histórias e Estrelas de Muritiba (CASTRO, 1941, p. 48), que diz: “O 

                                                             
1Foi fundada por Santo Inácio de Loyola em plena Contrarreforma, no ano de 1534. Ele juntamente com um grupo 

de estudantes da Universidade de Paris, fizeram votos de obediência à doutrina da Igreja Católica e foram 

reconhecidos por bula papal em 1540. 

https://www.infoescola.com/historia/contrarreforma/
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pregão, composto de mascarados a cavalo e de resgada charanga de trombones e clarins, quinze 

dias antes da festa maior, percorre as ruas, anunciando a lavagem do templo e o Bando de 

mascarados a cavalo”.   

 No período desta festa, saem nas ruas da cidade os “Ternos”, que são grupos de foliões 

mascarados e os “Cães”, que são pessoas que se pintam de óleo diesel queimado, carregando 

chocalho e outros adereços. Os ternos são animados pelo som das Charangas. 

 

 

Figura 2 - Os Cães 

 
Fonte: Autor (2018)             Fonte: Autor (2018). 

 

 

Na cidade de Muritiba também acontece no período junino a festa “São Pedro da Serra”. 

Além dessas manifestações, o município conta com o patrimônio histórico da cultura popular, 

o samba da ‘Segura a Velha”, assim como das centenárias filarmônicas, Lira Popular 

Muritibana e Cinco de Março. 

A figura abaixo ilustra a Praça São Pedro, área central do município de Muritiba, por 

volta de 2010. Hoje já modificada por meio de ações de recuperação do patrimônio público 

municipal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - As Caretas 
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Figura 3 - Praça São Pedro - Muritiba 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SEI (2010) 
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Em análises que constam em documentos da Superintendência de Estudos Econômicos 

e Sociais da Bahia, nas Estatística dos municípios baianos, SEI2 (2013), há informações sobre 

Muritiba. O município está localizado na mesorregião Geográfica Metropolitana de Salvador e 

Microrregião Geográfica de Santo Antônio de Jesus, Região Econômica Recôncavo Sul, tendo 

como eixo de desenvolvimento o Grande Recôncavo, no Território de Identidade Recôncavo. 

De acordo com a Lei de nº 1.349 de 08/08/1919, publicada no Diário Oficial do Estado - DOE 

de 12/08/1919, o município é emancipado, estabelecendo limites intermunicipais com: 

Cabaceiras do Paraguaçu, Cruz das Almas, Governador Mangabeira e São Félix. O município 

apresenta clima úmido a Subúmido e períodos de chuvas entre abril e agosto, com temperaturas 

em média (ºC): 23,4 graus. A hidrografia é formada pela Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu 

e os principais rios: Riacho Alegre, Rio Capivari e Riacho Traíras. Possui como espelho d’água 

a barragem de Pedra do Cavalo. 

A figura abaixo identifica a localização territorial do município de Muritiba, no 

Recôncavo da Bahia e os municípios com quem se limita.  

 

Figura 4- Mapa do município de Muritiba no Território de Identidade Recôncavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEI (2013, p. 86) 

 

                                                             
2Em 18 de janeiro de 1995, por força da Lei n° 6.812, assinada pelo governador Paulo Souto, ocorre a fusão entre 

a Fundação Centro de Projetos e Estudos - CPE e da autarquia Centro de Estatísticas e Informações (CEI) e é 

criada a SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Atualmente a SEI se constitui no 

principal provedor de dados do Estado atendendo demandas provenientes do Governo, dos municípios e da 

sociedade civil, tendo como missão: "INFORMAÇÃO A SERVIÇO DA SOCIEDADE".(sei.ba.gov.br). 
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De acordo o Sistema Eletrônico de Informação (SEI) da Bahia de 2015, Muritiba possui 

área total de 89,3 km2 e fica distante 116 Km de Salvador, capital do Estado, tendo como 

principal acesso à Rodovia BA-502. Está localizado no Território de Identidade Recôncavo,3 

além dela outras cidades, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do 

Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz 

Ferreira, Nazaré, Salinas da Margarida, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Félix, São 

Felipe, Sapeaçu, Saubara e Varzedo (SEI, 2015, p. 01).  

Em 2010, Muritiba possuía 28.899 habitantes, sendo que 18.040 residiam na área urbana 

e 10.859 em domicílios rurais. Quanto à classificação por gênero, 15.173 eram do gênero 

feminino e 13.726 do sexo masculino. O quadro abaixo, foi construído a partir dos dados do 

IBGE - SEI (2010), representando os dados constantes nos Indicadores do município de 

Muritiba para população até 2.030.  

 

Quadro 1- População do município de Muritiba com projeção até 2030. Situação de moradia, faixa 

etária e por gênero 

                                                             
3O conceito de Território de Identidade dialoga de forma muito particular com a visão multidimensional do 

desenvolvimento, na medida em que as identidades são estabelecidas por um conjunto de elementos diversos: 

ambientais, sociais, culturais, econômicos e políticos. (ALCÂNTARA, 2013, p.13). 

 

 

 POPULAÇÃO 

 

 

Censo Demográfico 

 

Estimativa 

 

Projeção 

 

2000 2010 2015 2020 2025 2030 

30.644 28.899 30.743 26.722 25.405         23.982 

População censitária por situação de moradia – 2010 

Urbana Rural Urbanização Total 

 

18.040 10.859 62,4% 28.899 

População censitária por faixa etária – 2010 

0 a 14 anos 15 a 64 anos Acima de 64 anos Total 

7.049 19.526 2.324 28.899 

População censitária por gênero 

Masculino Feminino Razão de sexo Total 
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Fonte: IBGE/SEI (2010). 

 

A população de Muritiba em idade ativa se ocupa nos distritos com o ramo da 

agricultura, pecuária e avicultura. A atividade fundamental à economia do município é o plantio 

do fumo para a fabricação de charutos, além da mandioca e a fabricação de farinha e seus 

derivados como beiju, goma, massa puba, bolo na palha e outros. Na lavoura ainda se destaca 

o plantio de milho, amendoim, inhame, feijão, laranja e banana. Na pecuária, a criação de 

bovinos, suínos, caprinos e muares. Cardoso (2012), no livro “Muritiba Resgatando Sua 

História”, aborda que: 

 

A comunidade luta por sua sobrevivência, tirando da terra, abençoada por 

DEUS, o sustento, tendo por base culturas de subsistência, como abóbora, 

chuchu, feijão, laranja, mandioca, etc. Em cada propriedade, costuma haver 

uma pequena criação de galinhas. Alguns, poucos, têm uma vaquinha para 

obter fornecimento contínuo de leite. Outros, um jegue para ajudar na lavoura. 

Os excedentes, normalmente, são comercializados nas feiras. (CARDOSO, 

2012, p.33). 
 

 

O município é composto pelas Zonas Urbanas Muritiba (Sede) e São José do Itaporã 

(Distrito). É elencado alguns povoados do município por Cardoso (2012, p.32): “[...] outras 

localidades, que costumamos chamar de roças, merecem destaque: Baixa Grande, Beija Flor, 

Carro Quebrado, Caatinga Seca, Gravatá de Baixo, Mil Peixes, Laranjeiras, Maribondo, Pau-

Ferro e Pedrinhas”. Além dos povoados elencados por Cardoso, existem no município de 

Muritiba outros povoados, tais como: Pau Brasil, Candeal, Tabuleiro da Baiana, Pernambuco, 

Marimbondo, Maxixe, Alegre, Baixa Pequena e Gravatá de Cima que foi também lócus desta 

pesquisa. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO DE ESTUDO 

 

Para desenvolver o projeto de aplicabilidade com a temática “Problemas Ambientais 

nos Espaços de Vivência e de Labor: uma pesquisa-ação participante com jovens e adultos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais, no povoado Gravatá, município de Muritiba - Recôncavo 

da Bahia”, optamos por dois povoados, Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, os quais possuem 

características semelhantes, porém cada uma com suas especificidades. 

 

13.726 

 

15.173 

 

90,5 

 

28.899 
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O projeto foi desenvolvido com 22 trabalhadores e trabalhadoras rurais, residentes na 

mesma localidade, que utilizam na sua prática laboral da agricultura, queimadas para preparo 

do solo para o plantio, derrubadas das matas ciliares,  vivenciam as mudanças na configuração 

dos espaços de produção, devido ao desaparecimento de nascentes, secagem de fontes, riachos, 

córregos, desaparecimento de alguns animais silvestres e, ainda, o abandono do rio Capivari, 

motivado pelo assoreamento e  poluição por esgotos domésticos. 

Figura 5 - Arraial do Gravatá de Baixo                         Figura 6- Povoado Gravatá de Cima 

    

Fonte: Autor (2018)               Fonte: Autor (2018). 

 

2.2.1 População e números de residências nos povoados de Gravatá 

 

Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do Municíopio de Muritiba, os 

povoados de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, em relação a residências e população, 

possuem os seguintes números:  

Quadro 2 - Levantamento populacional dos povoados de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima 

Fonte: Autor (2017). 

 

Lócus da 

Pesquisa 

Nº de 

Famílias 

Nº de 

Habitantes 

Nº de residências Nº de 

crianças de 

0 a 5 anos 

Nº de idosos 

a A partir de 

60 anos Casas 

Habitadas 

Casas 

Sem 

Habitação 

Povoado 

Gravatá de 

Cima 

83 

 

251 

 

82 

 

14 

 

8 

 

44 

 

Povoado 

Gravatá de 

Baixo 

146 

 

337 

 

146 

 

05 

 

15 

 

64 

 

Total 

 

229 588 228 19 23 108 
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A partir dos dados no quadro acima é possível perceber que nos povoados há uma 

pequena quantidade de moradores. A taxa de natalidade tembém é bastate baixa, visto que 

existem apenas 23 crianças de 0 a 5 anos nas duas comunidades no período em que foram  

coletadas as informações. 

 

2.2.2 Aspecto Econômico 

 

A economia do povoado é baseada na agricultura e pecuária em pequenas propriedades 

rurais, onde se cultivam lavouras que são comercializadas nas feiras livres da região e também 

escoadas para os grandes centros de abastecimentos, como o de Feira de Santana e Salvador.  

No quadro apresentado nos resultados da pesquisa é possível observar as lavouras perenes e 

temporárias  cultivadas nas comunidades rurais do Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, através 

de entrevista realizada. 

O milho e o amendoim são cultivados pela maioria dos trabalhadores rurais, até por 

aqueles que não cultivam a terra o ano inteiro. Três meses antes da festa junina, sempre no mês 

de fevereiro, reúnem-se todos da família para a plantação do amendoim e do milho. Estes 

produtos são produzidos em grande quantidade, que servem para o consumo próprio das 

famílias além de atender o mercado local em feiras livres da região e de também serem vendidos  

para os grandes centros de abastecimento. 

Alguns produtos, como feijão, milho, amendoim, na região são considerados culturas 

temporárias, ou seja, tem um período curto de tempo para ser cultivado, devido às questões 

climáticas e de ciclo de vida do vegetal. 

Os citros, a mandioca e o aipim são culturas perenes, que podem serem cultivadas o ano 

inteiro. A mandioca  é a matéria-prima para a fabricação da farinha, beiju, tapioca, amido e 

outros derivados, o cultivo desses produtos são para o consumo própio e para serem escoados 

para as feiras livres e centros de abastecimento. 

 As casas de farinha faziam parte do cotidiano das famílias, porém nos dias atuais são 

poucas as famílias que conservam esta prática. Muitos dos produtores vendem sua produção 

em forma de raízes, por toneladas, sem passar pelo processo de beneficiamento e transformação. 

A maioria das casas de farinhas da comunidade foram desativadas. 

Nas duas comunidades só foi possível observar um total de 17 casas de farinha, sendo 

12  mecanizada, 5 com equipamentos a base de fabricação artesanal e uma comunitária, que 

atualmente  não está em funcionamento. 
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A criação de gado bovino em pequenas pastagens e amarrados em cordas, que limita 

sua área de alimentação, é uma atividade constante na região. Também a criação de mulas, 

burros, jegues, cavalos e éguas, que servem como transporte para escoar a produção e outras 

finalidades. Observamos também a criação de suínos em chiqueiros nos quintais das 

residências. A criação de aves, tais como galinha, pato, peru e outros para o próprio consumo e 

para o abastecimento de feiras livres da região é bastante comum nos povoados.  

A localidade comporta ainda a criação de aves de granja, com alguns galpões por 

avicultores da região. As granjas abastecem o comércio local e regional. São oito galpões na 

localidade, os quais empregam diretamente cerca de 10 pessoas, porém nehuma dessas da 

comunidade local.  

A  prática das vendas nas feiras livres pelos produtores rurais tem diminuído, abrindo 

espaço cada vez mais para o “atravessador” que compra a produção em locus com preços bem 

baixos, para serem vendidos nos grandes centros de abastecimento. 

 

2.2.3 Religiosidade 

 

A religião na comunidade é diversificada. Pelos templos religiosos existentes 

observamos que são formados em sua maioria por católicos, evangélicos e adeptos da religião 

afro. A população católica possui 3 igrejas na localidade, conhecidas também por capelas. 

Cardoso (2012, p.37) afirma que: “As capelas têm grande significado nas comunidades rurais, 

Periodicamente, os padres celebram nelas cultos religiosos, seguidos de festas promovidas 

pelos moradores”. Os evangélicas possuem  2 templos  no povoado e, por fim, os adeptos do 

candomblé com 1 terreiro na localidade. 

Figura 7 - Igreja Católica no povoado Gravatá de Cima    Figura 8 - Igreja Evangélica no povoado Gravatá de Baixo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
               
Fonte: Autor (2018).          Fonte: Autor (2018). 
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Figura 9 - Terreiro de Candomblé no povoado Gravatá de Baixo                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

 

2.2.4 Movimentos Sociais 

  

Quando falamos de movimentos sociais, é necessário que demarquemos nosso 

entendimento sobre o que eles representam. Todo movimento nasce de ações coletivas, 

organizadas por diferentes grupos sociais, em busca do reconhecimento, visibilidade ou 

contrários às ações que impactam negativamente diante das suas demandas mais significativas 

e representativas. O movimento social tem carater sociopolítico e cultural, que - por meio de 

diferentes estratégias - inclui denúncias, marchas, greves, passeatas, pressões diretas ou 

indiretas, ganham espaços e se tornam representativos de classes e sujeitos. Nesses espaços 

novos saberes fortalecem os movimentos e comunicabilidade. Para Gohn (2011, p. 336). 

 

Na realidade histórica, os movimentos sempre existiram, e cremos que sempre 

existirão. Isso porque representam forças sociais organizadas, aglutinam as 

pessoas não como força-tarefa de ordem numérica, mas como campo de 

atividades e experimentação social, e essas atividades são fontes geradoras de 

criatividade e inovações socioculturais. 

 
As lutas presentes não podem ser distanciadas da memória passada, basta lembrarmos 

das revoltas populares ocorridas no país, a exemplo da Inconfidência Mineira, a Guerra de 

Canudos e as lutas contra a Ditadura Militar, que foram  acontecimentos que repercutiram no 

cenário social do país com caracteristicas repressivas e limitadoras do desenvolvimento da 

classe pobre e trabalhadora oprimida do país. Muitos deles tiveram forte participação de jovens,  

estudantes e jornalistas que não se calaram diante de injustiças, atrocidades, violências e 

barbárie cometidas aos que se possicionassem contrários aos interesses da elite dominante. As 

experiências no campo dos movimento remetem a processos de construção de saberes, de 
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identidade, cultura que continuamente precisam ser preservados e fortalecidos, sem 

desconsiderar os contextos históricos.  

Na década de 1970, os movimentos sociais ifluenciados pela necessidade de venceram 

a ditadura militar, se fortaleceram com a ajuda das universidades e dentre as discussões estavam 

temas da área social. Para Dias (2007, p. 107), “o 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 década de 1980 desponta como um período de união e força dos movimentos 

sociais, muito embora o país enfrentasse um período de epidemias, crise industrial e econômica. 

Para Gohn (2005, p. 58). 

 
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.  

 

No município de Muritiba, especificamente no povoado de Gravatá, o que se sabe sobre 

a formação de grupos sociais e movimentos mais antigos faz referência à Associação dos 

Produtores Rurais do Gravatá. A instituição ainda não possui sede própria, funcionando em 

locais como salões de templos religiosos e espaços para eventos existentes na localidade.  No 

povoado também existe um Centro Comunitário responsável por vários projetos sociais, tendo 

como um dos objetivos despertar as pessoas para o voluntariado e mantém uma loja com o 

nome fantasia “Loja de Boas Ações” onde tudo que vende é adquirido através de doações.  

 
Figura 10 - Centro Comunitário da Localidade      Figura 11- Loja Comunitária 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Fonte: Autor (2018)                                        Fonte: Autor (2018) 
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2.2.5 Escola  

 

A comunidade possui apenas uma escola. O ensino ofertado é na modalidade de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais. É uma escola do campo que trabalha 

com apenas 45 alunos, uma vez que a população de crianças é muito pequena nas duas 

comunidades. As crianças maiores, a partir do 6º ano, estudam na sede dos municípios, na 

cidade de Muritiba ou Governador Mangabeira.  

 
Figura 12- Escola da localidade 

Fonte: Autor (2018) 
 

 

2.2.6 Manifestações Culturais  

 

As atividades culturais da localidade estão baseadas nos festejos religiosos que 

acontecem em junho e agosto no Gravatá de Baixo, e setembro, no Gravatá de Cima. A 

comunidade ainda conserva as tradições populares das rezas nas casas, festa de reis, trezenas 

de Santo Antônio, pequenos shows em praças e bares, leilões beneficentes com doações de 

produtos da roça e também produtos doados pelo comércio local, feirinhas comunitárias, 

queimação de Judas no periodo da Páscoa, samba de roda e festas juninas. 

Os festejos de maior abrangência são os juninos. Os moradores arrumam as casas com 

bandeirolas, rabiolas, fogueiras, folhas verdes e fogos. As comidas típicas dos festejos juninos 

são diversificas, tais como canjica, milho, amendoim, queijo cuia, bolo de carimã, bolo de 

aipim, bolo na palha, licor, cocada e pastel.  
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A respeito das brincadeiras culturais, mesmo com as novas tecnologias, ainda se observa 

nas comunidades tradições que foram passados de geração para geração, tais como subida em 

pau de sebo, quebra-pote, corrida com ovo na colher, corrida de saco, pega-pega e picula. 

 

2.2.7 Aspectos Esportivos 

 

As atividades esportivas e recreativas da comunidade estão diretamente ligadas aos 

campos de futebol e à quadra poliesportiva. O futebol está organizado em três grupos: crianças, 

jovens e adultos. O público feminino jovem também está inserido nas atividades do futebol. A 

manutenção das atividades é feita pelos próprios participantes através de uma associação 

esportiva na localidade. 

 

2.3 NATUREZA DA ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

No curso do seu desenvolvimento, este projeto segue o caráter de pesquisa social e será 

desenvolvida por meio da Pesquisa-Ação. Para Thiollent (1985, p. 14) este modelo de pesquisa:  

[...] 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 pesquisa-ação é uma pesquisa social que possibilita, não apenas o conhecimento de 

um problema que envolve um grupo social, mas também propicia condição de intervir e resolvê-

lo. Através deste procedimento técnico, os sujeitos da investigação científica são também os 

sujeitos da ação educativa. 

A pesquisa é de natureza qualitativa, que oferece suporte para explicitar os fatos e 

fenômenos a partir de uma realidade de vivência no cotidiano dos sujeitos envolvidos. Minayo 

(2001, p. 21-22), ao falar de pesquisa qualitativa, diz que:  “[...] ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”. 

Desta forma, a pesquisa qualitativa é mais abrangente, porque abre espaço para um 

conhecimento de um universo inerente ao ser humano em sua integralidade, em seus e espaços 

de vivências e nos grupos sociais que atua, conhecimentos subjetivos que não podem ser 

minimizados a quantificação.  
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Para Gerhardt e Silveira (2009, p.31), por sua vez, “a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão 

de um grupo social, de uma organização, etc.” A abordagem qualitativa está direcionada a uma 

compreensão subjetiva que não busca quantificar, mas compreender como determinado 

fenômeno acontece em determinado grupo que varia sua forma de comportamento, interesses, 

lutas e aspirações. 

 

2.4 LEVANTAMENTO DE DADOS E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO-ALVO 

 

Os procedimentos técnicos adotados foram a pesquisa-ação, que envolveu 

pesquisadores e pesquisados numa dinâmica de estudo e inter-relação de conhecimento, de uma 

realidade com proposta de ação e intervenção. De acordo Barbier (2002, p.55): “na pesquisa-

ação a interpretação e análise são produtos de discussões de grupo”. Isto indica que o 

pesquisador propõe, discute, mas não decide, tudo é realizado através de uma decisão coletiva, 

quais são os problemas de maior relevância que sofrerão intervenção, no qual o próprio grupo 

participará das ações como sujeitos que interferem na mudança de sua própria realidade.  

Para Thiollent (1985, p.14), “a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é 

concebida, 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 da realidade 

a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. ” A pesquisa-ação é um 

instrumento técnico de grande importância no campo da pesquisa social por ser integrada, como 

a própria nomenclatura aborda, uma pesquisa acompanhada de uma ação, resolução de um 

problema num determinado grupo social, que junto com o pesquisador propõe os caminhos a 

serem percorridos e os direcionamentos para o alcance dos objetivos definidos pelo grupo. 

Ainda tomando os escritos de Barbier (2002, p.55), “o traço principal da pesquisa-ação 

- o feedback - impõe a comunicação dos resultados da investigação aos membros nela 

envolvidos, objetivando a análise de suas reações”. Na pesquisa-ação a comunidade ou grupo 

social investigado recebe o retorno da investigação das suas próprias ações, que foram objeto 

de estudo ou outros fenômenos que estão no contexto de suas vivências. Este retorno dado pelo 

pesquisador ou observado pelo próprio grupo norteará os procedimentos realizados para as 

intervenções, na tentativa de resolver os problemas detectados e considerados de maior 

gravidade. 

A produção de dados no modelo da pesquisa-ação exige uma dinâmica diferenciada. 

Dificilmente os dados são produzidos de forma isolada, mas sim através de observação 
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participante por indivíduos ou grupos de indivíduos inseridos no desenvolvimento da pesquisa. 

Mesmo utilizando os instrumentos de outros modelos de pesquisa a exemplo do questionário, 

na pesquisa-ação ele será desenvolvido através de um plano de amostragem que dá subsídios 

para que não seja aplicado sem o conhecimento do grupo ou seminário central, ocorrendo de 

forma individualizada. 

Ainda partindo da reflexão de Thiollent (1985, p. 65), “na pesquisa-ação o questionário 

não é suficiente em si mesmo. Ele traz informações sobre os universos considerados que serão 

analisados e discutidos em reuniões e seminários com a participação de pessoas 

representativas.”    

Diferentemente de outros modelos de pesquisa, a produção de dados através de 

questionários não se resume à materialidade apenas dos dados coletados, mas serão discutidos 

em reuniões ou seminários de forma que possa ser analisado intrinsecamente o porquê das 

respostas, contextualizadas com a realidade e os espaços de vivência do sujeito questionado. 

 

2.5 SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DA AÇÃO EDUCATIVA 

 

Os sujeitos da investigação científica e da ação educativa foram vinte e dois 

trabalhadores rurais, residentes nas comunidades de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, que 

foram convidados a participarem do projeto.  

Os agricultores que participaram da pesquisa e da ação educativa foram: jovens, adultos 

e idosos, com idade de 18 a 81 anos, que frequentaram pouco a escola. A maioria apenas 

frequentou os anos iniciais, outros nunca frequentaram. Estes homens e mulheres executam o 

trabalho rural de preparação do solo para o plantio, fazem colheita na sua propriedade ou  venda 

de serviços de mão de obra em outras propriedades.    

Os trabalhadores rurais das comunidades possuem como condição socioeconômica a 

baixa renda, vivem do que produzem e completam sua renda familiar com o programa do 

governo federal Bolsa Família; alguns são aposentados e/ou pensionistas que ainda trabalham 

na lavoura por questões econômicas, e muitos outros por não conseguirem deixar os afazeres 

da roça, mesmo com as limitações físicas pela idade avançada.  

Alguns trabalhadores que compõem a amostragem frequentaram turma do Movimento 

de Alfabetização de Jovens e Adultos - MOVA4 – Brasil e do Programa Todos Pela Educação- 

TOPA. Matos e Souza outros autores (2017) expressam que:  

                                                             
4 O Programa MOVA-Brasil, inspirado no modelo de educação do grande educador Paulo Freire, foi implantado 

em parceria com o Instituto Paulo Freire, a Petrobrás e a Federação Única dos Petroleiros (2003 a 2016) com o 
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Além do Mova Brasil, a associação de posseiros, também buscou parceria 

junto à Secretaria do Estado da Bahia, para oferecimento de turma do 

Programa TOPA uma iniciativa do governo do estado, que foi implantado em 

2007, obetivando a permanência dos jovens, adultos e idosos em escolas, 

possibilitando-lhes oportunidades de apropriação de leitura, escrita, inclusão 

sociocultural, política, econômica e dialógica social. (MATOS e SOUZA et 

al. 2017, p.178). 
 

 

O Programa TOPA5 tinha  no município como unidade executora  um movimento social, 

a Associação dos Posseiros da Fazenda Sardinha e Manteiga, localizada em uma área periférica 

e rural da cidade de Muritiba, terras remanescentes de desapropriação do governo do estado da 

Bahia, para construção de residências para os trabalhadores da construção de barragem Pedra 

do Cavalo, no rio Paraguaçu. A associação organizava e coordenava as turmas implantadas, 

tanto nos bairros da cidade quanto na zona rural do município. 

 

2.6 ETAPAS DE ESTUDO 

 

O trabalho foi norteado inicialmente por um estudo bibliográfico, que serviu como 

referência para compreensão da temática e delimitação dos procedimentos técnicos 

metodológicos, além de permitir maior apropriação do objeto de estudo. Para isto foi levado 

em consideração os seguintes autores: Sato (2001), Freire (2016), Brasil (1997), Berna (2001, 

2006) Torzoni-Reis (2008) e outros. Também será dada grande importância as Leis ambientais 

federais, estaduais e municipais, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

arquivos de domínio público sobre o município de Muritiba, artigos e teses referentes à temática 

disponíveis na Internet. 

No segundo momento, ocorreu as observações nos espaçoes de produção agrícola,   

cultura local e recursos naturais. Em seguida, foi feita a aproximação do projeto de pesquisa 

com os sujeitos a serem pesquisados. Para o levantamento das informações, foram realizados  

observação, conversas informais, aplicação de entrevista e círculo de cultura. 

                                                             
objetivo de reduzir os índices de analfabetismo no país. MOVA-Brasil, organizado por Gadotti (2013, p. 15), “[...] 

conseguiu alfabetizar mais de 200 mil pessoas e formar mais de 10 mil alfabetizadores ao longo de dez anos.” A 

linha pedagógica do programa tomava como referências as metodologias freireanas, mesmo tendo suas 

especificidades próprias. Tinha um modelo de avaliação processual, sistemático, diagnóstico e formativo. MATOS 

e SOUZA, et al. 2017, p. 180). 
5 O Programa Todos pela Alfabetização – TOPA constitui-se num grande coletivo social que, desde 2007, tem 

semeado sonhos e plantado esperanças por onde passa. Se o seu nascimento e cultivo, enquanto programa 

governamental, deu-se a partir de um Decreto-Lei, foi no interior dos movimentos sociais e sindicais e prefeituras 

parceiras espalhados por todo o estado da Bahia que o TOPA encontrou solo fértil para crescer e se desenvolver. 

(TOPA, 2014, p. 21).  



40 
 

A terceira etapa consistiu na intervenção, na qual foram aplicadas as ações coletivas no 

espaço de vivência dos trabalhadores rurais, no interior da comunidade. Dentre estas ações, 

destacam-se seminários, palestras, oficinas, caminhadas ecológicas, plantio de mudas, 

revitalização de área degradada em parceria com movimentos sociais e órgãos governamentais. 

 

2.6.1 A Observação 

 

Inserido no contexto da comunidade, povoado de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, 

observamos que ao longo do tempo vem ocorrendo mudanças na configuração dos espaços de 

produção agrícola e outros espaços naturais, utilizados a rigor pelo homem do campo, dentre 

eles o rio, riacho, córrego, cacimba, represas e outros corpos d’água. 

A partir do projeto de pesquisar sobre os problemas ambientais com trabalhadores e 

trabalhadoras rurais nos locais de vivência e de labor, vimos a necessidade de uma observação, 

não apenas como morador do povoado, que também vivencia problemas ambientais, mas sim 

como pesquisador. 

Ao falar de observador participante, Kohn (2016, p.127) nos diz: “o observador que 

observa antes de agir, a fim de agir ou de fazer agir assume um projeto de transformação social 

como tomada de consciência a partir dos conhecimentos adquiridos ou como ajuda destinada 

aos observados.” Foi através da observação que pudemos perceber que os problemas ambientais 

no cenário de pesquisa eram maiores do que pensávamos, a observação in loco foi de grande 

relevância para ampliação do universo vocabular, visual, econômico e cultural, que impacta na 

problemática estudada. Ainda com as reflexões de Kohn (2016, p. 126), entendemos que “a 

formação do pesquisador não é somente formação aos métodos, técnicas e atitudes de pesquisa, 

mas a explicação operatória desse desejo [...]; a essência de seu agir está na constituição do 

saber” 

Depois do aprendizado adquirido pela observação de forma mais criteriosa, a partir do 

visual, partimos para ouvir, ouvir o que os outros, inseridos no mesmo contexto social, 

pensavam e verbalizavam. Para isso utilizamos as conversas informais. 

 

2.6.2 Conversa Informal 

 

O segundo momento na comunidade foi de conversa informal com moradores, puxando 

conversa em bares, vendas ou sentados no passeio na frente da igreja católica do arraial. Entre 

uma conversa e outra, resolvemos relembrar das nascentes, bicas, fontes e rios. Apesar de ter 
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uma concepção prévia dos problemas existentes, muitas coisas, nestes diálogos informais foram 

surpreendentes.   

Nos surpreendemos com a apropriação que aquelas pessoas tinham sobre os problemas 

ambientais existentes na região, porém falavam sempre na terceira pessoa do plural: 

“desmataram, cortaram, acabaram, poluíram, plantaram e fizeram”.  Com isso percebemos que 

eles nunca se incluíam na ação que causou ou está causando os problemas ambientais que eles 

apontaram. 

Percebemos também que os trabalhadores tinham consciência dos problemas ambientais 

que o cercavam, mas não tinham ainda a consciência de que eles também contribuíam de 

alguma forma para aquela situação nos seus espaços de vivência. Freire (1979) pontua que:  

 

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 ele está e procura (FREIRE, 1979, p.15). 

 

Os trabalhadores, por não terem a consciência crítica da realidade, atribuíam a outrem a 

culpa pelos problemas, não fazendo uma reflexão das ações pelo coletivo. De forma espontânea, 

se isolam dos problemas, numa posição simplista da realidade que o cerca. A partir dos relatos 

dos trabalhadores, elaboramos uma entrevista semiestruturada, envolvendo não apenas os 

sujeitos que conversamos informalmente, mas também demais trabalhadores da comunidade. 

 

2.6.3 A Entrevista  

 

Para conhecer de forma mais abrangente a percepção dos trabalhadores e trabalhadoras 

rurais sobre os problemas ambientais em seus locais de vivência e de trabalho, foi aplicada uma 

entrevista. Gil (2008, p. 110) ao falar da utilização da entrevista na pesquisa social, cita:  

a) a entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos 

aspectos da vida social; b) a entrevista é uma técnica muito eficiente para a 

obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento humano; c) os 

dados obtidos são suscetíveis de classificação e de quantificação. 

 

A entrevista  foi eleborada com base nas observações realizadas no cenário de pesquisa 

e nas conversas informais com pessoas da comunidade. A entrevista contemplou 8 questões, 

sendo todas abertas, realizada com 22 trabalhadores rurais, sendo 14 trabalhadoras e 8 



42 
 

trabalhadores. Foram contemplados 16 moradores do povoado do Gravatá de Baixo e  6 do 

Gravatá de Cima. Para Duarte, (2004): 

 

Realizar entrevistas, sobretudo se forem semi-estruturadas, abertas, de 

histórias de vida etc. não é tarefa banal; propiciar situações de contato, ao 

mesmo tempo formais e informais, de forma a “provocar” um discurso mais 

ou menos livre, mas que atenda aos objetivos da pesquisa e que seja 

significativo no contexto investigado e academicamente relevante é uma 

tarefa bem mais complexa do que parece à primeira vista. (DUARTE, 2004, 

p. 216).  

 

Esse modelo exige do pesquisador alguns cuidados; nesse sentido, os critérios 

observados para escolha dos entrevistados foram os seguintes: ser morador do povoado Gravatá 

de Baixo ou Gravatá de Cima, ser trabalhador ou trabalhadora rural e ter a idade mínima de 18 

anos. Ainda para a mesma autora:  

 

A realização de uma boa entrevista exige: a) que o pesquisador tenha muito 

bem definidos os objetivos de sua pesquisa (e introjetados — não é suficiente 

que eles estejam bem definidos apenas “no papel”); b) que ele conheça, com 

alguma profundidade, o contexto em que pretende realizar sua investigação (a 

experiência pessoal, conversas com pessoas que participam daquele universo 

— egos focais/informantes privilegiados —, leitura de estudos precedentes e 

uma cuidadosa revisão bibliográfica são requisitos fundamentais para a 

entrada do pesquisador no campo); c) a introjeção, pelo entrevistador, do 

roteiro da entrevista (fazer uma entrevista “não-válida” com o roteiro é 

fundamental para evitar “engasgos” no momento da realização das entrevistas 

válidas); d) segurança e auto-confiança; e) algum nível de informalidade, sem 

jamais perder de vista os objetivos que levaram a buscar aquele sujeito 

específico como fonte de material empírico para sua investigação. (DUARTE, 

2004, p. 216). 

 

O campo de pesquisa revela fatos inesperados: a revisão bibliográfica poderá fornecer 

elementos para evitar que os dados da pesquisa, através da entrevista, não correspondam aos 

anseios do investigador pela falta de um conhecimento prévio do que realmente quer investigar.  

O investigador deverá ter base para poder direcionar a entrevista de modo que o sujeito da 

investigação possa responder o que realmente busque atender ao objeto de estudo. 

 

 

2.6.4 Apresentação do projeto de pesquisa ao coletivo dos sujeitos da investigação 

científica e da ação educativa 

 

Apresentar o projeto aos sujeitos das comunidades envolvidas na pesquisa foi necessário 

para maior conhecimento e esclarecimento sobre o estudo e colocar a comunidade ciente das 
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ações que seriam realizadas. O convite para reunião foi feito verbalmente pelo pesquisador e 

por uma professora da comunidade que trabalhavam com alguns participantes do processo de 

alfabetização pelo programa MOVA -  Brasil e TOPA. 

O primeiro encontro coletivo com jovens e adultos trabalhadores e trabalhadoras rurais 

foi realizado no Centro Comunitário, que fica localizado na praça do povoado Gravatá de Baixo.   

O encontro contou com a participação de 14 trabalhadoras e 8 trabalhadores rurais. Também 

tivemos a presença de uma bióloga, duas professoras, a coordenadora pedagógica e a secretária  

da escola local, todas moradores do povoado, que foram convidadas pelo pesquisador para 

colaborar com o registro das atividades. 

Os participantes moradores do Gravatá de Baixo foram conduzidos até o local do evento 

por um ônibus, e os da comunidade do Gravatá de Cima por ser menor quantidade foram 

deslocados através de veículo pequeno. Os participantes residentes próximos ao centro 

comunitário foram a pé, e alguns trabalhadores chegaram de moto. 

O encontro iniciou com uma explanação a respeito do projeto a ser desenvolvido na 

comunidade de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, em seguida o grupo já estava organizado 

em círculo passou a discutir o seguinte tema: problemas ambientais percebidos pelos 

trabalhadores e trabalhadoras nos seus espaços de vivência e de trabalho. O pesquisador falou 

da importância do nível de percepção que eles tinham a respeito dos problemas ambientais 

existentes na região. 

Foi apresentado um vídeo abordando as questões ambientais, disponível no site Youtube, 

na Internet; em seguida, foram apresentados slides com imagens de espaços na localidade que 

apresentam problemas ambientais, convidando todos a uma reflexão para desenvolver um olhar 

observador e crítico para as ações que têm causado danos ao meio ambiente. 

A figura, abaixo, registra o momento da apresentação do projeto junto aos trabalhadores 

e moradores do povoado, que ocorreu no Centro ComunitároTerezinha Moitinho Santana, 

espaço pertencente à comunidade, construído por meio de doações e colaboração em serviços 

dos moradores da localidade.  
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Figura 13- Reunião com a comunidade para apresentação do projeto de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2018). 

  

2.6.5 Círculos de Cultura 

 

Optamos por realizar os círculos de culturas a partir das leituras e reflexões dos diversos 

escritos do grande educador Paulo Freire. Os círculos de cultura praticados por ele e também 

permeados pelas simbologias que estes círculos têm nas comunidades rurais, a exemplo dos 

círculos ou rodas de conversas que os mais velhos faziam para contar histórias aos filhos e netos 

sobre lendas, fantasmas, lobisomem e outros em noite de luar nos terreiros das casas; as rodas 

de samba nos festejos e rezas nas casas de fé católica e também dos adeptos do candomblé em 

homenagem a São Cosme e São Damião; as rodas nas casas de farinha para raspar mandioca, 

onde as famílias se reúnem ao redor de um amontoado de raízes do vegetal, arraigada de 

conversas, fofocas e risadas.  A roda no meio rural é cheia de praticidade e de significado. 

Na pesquisa científica, as rodas que formam os círculos de cultura também são utilizadas 

como um instrumento para produção de dados, pois quer seja nas atividades da cultura popular, 

ou no meio acadêmico, o círculo de cultura integra, dinamiza, propicia a igualdade, participação 

e a democratização. Para Freire citando Bezerra e Brandão (1980), círculo de cultura: 

 

É uma escola diferente, em que não há professor, não há aluno nem há lição no 

sentido tradicional. O Círculo de Cultura não é um centro de distribuição de 

conhecimentos, mas um local em que um grupo de camaradas – numa sala de 

uma escola, numa salinha de uma casa, à sombra de uma árvore ou numa 

palhoça construída pela comunidade – se encontra, para, discutindo sobre sua 

prática no trabalho, sobre a realidade local e nacional, representada nas 

codificações, aprender a ler e a escrever também, se esse for o caso. (FREIRE, 

apud BEZERRA e BRANDÃO, 1980, p. 145-146). 
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O círculo de cultura é de grande importância na realização da pesquisa científica, tendo 

como procedimentos técnicos a pesquisa-ação participante, neste caso, no processo de   

educação ambiental, que envolve o sujeito na investigação científica e na ação educativa. Como 

afirma Torzoni Reis (2008, p.163): “Nesse sentido, os participantes de um projeto de pesquisa-

ação em educação ambiental deixam de ser ‘objetos’ de pesquisa para realizarem-se como 

‘sujeitos’ da investigação científica e da ação educativa. ” Ao mesmo tempo que ele produz 

dados para a investigação, participa do processo educativo do que está sendo investigado, numa 

atuação ativa e coletiva. Segundo Barbier (2002): 

 

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, p. 70-71). 

 

É na ação que os sujeitos compreendem o contexto, se percebem e interagem em favor 

de uma proposta ou da mudança de uma situação. Para Amaral e Montrone (2015, p. 77): “Fazer 

pesquisa com as classes populares implica em ter consciência de que não vamos falar para as 

pessoas, mas com as pessoas. ” Assim somos movidos por experiências, afetividade, emoção e 

estratégias com uma visão solidária. Os círculos de cultura foram estratégias escolhidas por 

permitirem uma dinâmica mais integrativa e interativa entre os participantes, de modo a quebrar 

a concepção de sala de aula ou da presença de professores e alunos num processo formal de 

conhecimento.   

No texto “Conselho escolar como espaço de formação humana: círculo de cultura e 

qualidade da educação”, elaborado por Lauro Carlos Wittmann e outros autores, de 2006, 

encontra-se que:  

 

No Círculo de Cultura trabalha-se com relações entre pares, em círculo, olho 

no olho, partilhando e contrapondo entendimentos, compreensões diferentes 

numa construção coletiva de soluções. Superam-se e evitam-se as relações de 

“ensinação”, que fazem com que no grupo um fale e os outros ouçam 

submissamente. No Círculo de Cultura todos aprendem e ensinam. Esta 

metodologia exige respeito e reconhecimento da contribuição do outro e 

dialogicidade (WITTMANN et al., 2006, p.39). 
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No círculo de cultura o mediador não deverá iniciar a discussão, tampouco finalizar 

dando a última palavra, deverá orientar de modo que o diálogo ocorra de forma intercalada e 

não sequenciada, caso isto aconteça ele deverá quebrar a rotina tomando a palavra para si e 

depois retornar a discussão ao grupo de forma democrática. Freire (1987) ao abordar os círculos 

de cultura enfatiza:   

 

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). 
 

Cabe nessa colocação a compreensão que se encontra em Vascolcellos (1997), ao 

afirmar que a mudança de algo implica conhecer o fenômeno a ser mudado. O conhecimento 

de uma realidade local ou global influencia diretamente o caminho ou a mudança de posição 

que os envolvidos darão ao contexto. A esse respeito, Freire (2003) acrescenta:  

 

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). 
 

Por meio dos círculos de cultura, evidenciou-se o saber cotidiano dos sujeitos, 

considerando as suas realidades e seus principais problemas ambientais. Para Amaral e 

Montrone (2015, p. 77), “o diálogo estabelecido entre pesquisador e colaboradores (as) da 

pesquisa é um diálogo igualitário, em que ambos conseguem aprender com a experiência do 

outro. A troca de saberes é ponto de partida”, quebrando uma relação rígida que se estabelece 

entre o que se ensina e a prática do educador. Já que muitos têm como ponto de partida 

estruturas de trabalhos predefinidas e que, muitas vezes, não dão espaço para o diálogo, a 

reflexão, o conhecimento prévio, as experiências de vida. Assim limitando homens e mulheres 

que são cidadãos do mundo a expressarem suas compreensões de percepção sobre o próprio 

mundo que os cerca.  

 



47 
 

3 BREVE ANÁLISE SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A Educação de Jovens e Adultos é um campo complexo,  qualquer definição que se faça 

a seu respeito não deverá ser única, já que é uma educação em constante processo de 

transformação. No seu contexto histórico, esta educação foi marcada por lutas através de 

movimentos sociais, que têm como um dos fundamentos amparar homens e mulheres vítimas 

de uma sociedade opressora que constrange, exclui e rotula o indivíduo, sobretudo quando este 

não compreende o mundo pelo viés da linguagem escrita.  

De acordo  Haddad e Di Pierro (2000), a Educação de Jovens e Adultos não é algo novo. 

No período colonial, os missionários já exerciam atividades educativas em sua maioria com os 

adultos. Esses ensinamentos tinham como objetivo difundir o evangelho além de ensinamentos 

necessários aos que contribuísse com o funcionamento da economia colonial. Esta atuação de 

início foi com os indígenas que habitavam o território brasileiro e em seguida os escravos 

negros trazidos para trabalhar nas lavouras. Para Haddad e Di Pierro (2000, p. 109), “cerca de 

82% da população com idade superior a cinco anos era analfabeta.”  

Em 1759 com a expulsão dos Jesuítas do Brasil se perdeu esse modelo de ação 

educativa. Somente no império que vão ser encontrados registros que tratam da Educação de 

Jovens e Adultos. Segundo Haddad e Di Pierro (2000, p. 109), “a primeira constituição 

brasileira de 1824 firmou sobre forte influência européia a garantia de uma instrução primária 

e gratuita para todo cidadão, portanto também para todos os adultos.”  

Esta ação não saiu do escrito, considerando que nesta época do império só uma parcela 

da população, aqueles que faziam parte da elite econômica,  possuíam cidadania, sendo 

admitida  uma educação primária. Indígenas, negros e grande parte das mulheres ficaram à 

margem da sociedade.  

A Constituição de 1891, primeiro marco legal da República Brasileira, exclui uma 

grande parcela da sociedade na escolha de seus representantes pelo voto, por serem analfabetos. 

No entanto, o estado brasileiro negligenciou a garantia de direito à educação desta população 

adulta anlfabeta. Para Poubel, Pinho e Carmo (2017, p. 128), “a partir da década de 1920, o 

movimento dos educadores e da população em prol da ampliação do número de escolas e da 

melhoria da qualidade da educação começou a estabelecer um momento favorável para uma 

reflexão acerca da escolarização de jovens e adultos.” Com isso, iniciou-se o estabelecimento 

de condições favoráveis à implantação de políticas públicas para a inclusão de jovens e adultos 

no processo de escolarização. Os grupos que defendiam a educação passaram a cobrar do estado 

responsabilidade na oferta da escolarização de jovens e adultos, motivados também pelos 
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índices de educação tão inferiores aos países da America Latina e do resto do mundo. A 

educação passa a ser uma preocupação da população e dos governantes do país. 

A constituição de 1934 propôs um Plano Nacional de Educação, mas só no final da 

década de 1940, de acordo Haddad e Di Pierro (2000), o Plano Nacional de Educação já previsto 

na Constituição de 1934, incluiria dentro de seus parâmetros o ensino primário integral gratuito 

e de frequência obrigatória extensivo aos adultos. Assim, para  Haddad e Di Pierro (2000, p. 

110), “pela primeira vez a Educação de Jovens e Adultos era reconhecida e recebia tratamento 

particular.” 

Em 1947, foi implantado o Serviço de Educação de Adultos (SEA), um serviço especial 

do Departamento Nacional de Educação e Saúde que tinha como objetivo a coordenação geral 

dos trabalhos dos planos anuais do ensino supletivo para adolescentes e adultos analfabetos. A 

Coordenação do Serviço de Educação de Adultos foi adaptada para Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos (CEAA) que se estendeu até o final da década de 1950, sendo de grande 

influência para a implantação da Educação de Jovens e Adultos nos municípios.  

No Rio de Janeiro, em 1958, foi realizado o II Congresso de Educação de Adultos, 

baseado ainda no contexto da CEAA. Os educadores estavam preocupados em definir uma 

característica própria para o ensino de adultos, pois até então eram ensinados nos mesmos 

moldes da educação de crianças, tratados como um ser imaturo e ignorante que deveria ser 

escolarizado com o mesmo modelo da escola primária, segundo afirma Paiva (1973, p. 209 

apud HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 112).  

No que se refere à educação de adultos, no período de 1959 até 1964, houve vários 

acontecimentos, campanhas e programas: o Movimento de Educação de Base, (MEB6), da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 1961; o Movimento de Cultura Popular do 

Recife; os Centros Populares de Cultura, órgãos cultural da UNE; a Campanha De Pé no Chão 

Também se Aprende Ler, da Secretaria Municipal de Natal; o Movimento de Cultura Popular 

do Recife e em 1964 o Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e 

Cultura que  contou com a presença do grande Educador Paulo Freire. A proposta da educação 

de iniciativa da igreja Católica tinha apoio do MEC, que repassava e direcionava recursos para 

                                                             

6O MEB foi criado pela CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1961, objetivando desenvolver 

um programa de educação de base por meio de escolas radiofônicas, nos estados do Norte, Nordeste e Centro-

Oeste do país. Sua criação foi prestigiada pela Presidência da República e sua execução apoiada por vários 

ministérios e órgãos federais e estaduais, mediante financiamento e cessão de funcionários. Foi prevista também 

importante colaboração do Ministério de Viação e Obras Públicas, à época responsável pela concessão dos canais 

de radiodifusão, visando agilizar os processos de criação e ampliação de emissoras católicas. (FAVERO, 2006, 

p.1). 
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as atividades coordenadas pela igreja, no processo de alfabetização de jovens e adultos, desde 

1961, finalizado com o regime militar. A proposta de educação do MEB se baseava num 

processo de  conscientização do sujeito como ser crítico de uma sociedade exploradora. Para 

Raposo (1985), 

 

Considerando as dimensões totais do homem. Entende-se como educação de 

base o processo de autoconscientização das massas, para uma valorização 

plena do homem e uma consciência crítica da realidade. Esta educação deverá 

partir das necessidades e dos meios populares de libertação, integrados em 

uma autêntica cultura popular, que leve a uma ação transformadora. 

Concomitantemente, deve propiciar todos os elementos necessários para 

capacitar cada homem a participar do desenvolvimento integral de suas 

comunidades e de todo o povo brasileiro. (Raposo, 1985, p. 49). 

 

No período do Golpe Militar de 1964, houve uma grande repressão em relação aos 

movimentos de educação e cultura popular. Foram cessados todos os programas e ações 

governamentais e não governamentais direcionados à educação que não atendessem ao modelo 

exigido pelos militares. Por ter na Educação de Jovens e Adultos um dos canais mais importante 

de mediação com a sociedade, para dar respostas principalmente aos interesses internacionais, 

devido ao baixo nível de escolarização e para atender interesses hegemônicos do modelo 

socioeconômico do regime militar, foi criado o MOBRAL7 (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização), em 1967. De acordo com a Lei Nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967:  

 

Art. 2º Nos programas de alfabetização funcional e educação continuada de 

adolescentes e adultos, cooperarão as autoridades e órgãos civis e militares de 

todas as áreas administrativas, nos termos que forem fixados em decreto, bem 

como, em caráter voluntário, os estudantes de níveis universitário e secundário 

que possam fazê-lo sem prejuízo de sua própria formação. Art. 3º É aprovado 

o Plano de Alfabetização Funcional e Educação Continuada de Adolescentes 

e Adultos, que esta acompanha, sujeito a reformulações anuais, de acordo com 

os meios disponíveis e os resultados obtidos. Art. 5º O MOBRAL será o Órgão 

executor do Plano de que trata o art. 3º. (BRASIL, 1967, p. 1).  

 

O documento Adual Education In Brasil expedido pela Secretaria Geral do Ministério 

da Educação e Cultura, enviada a III Conferência Internacional de Educação de Adultos, 

                                                             
7Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir uma fundação, sob a denominação de Movimento Brasileiro 

de Alfabetização - MOBRAL de duração indeterminada, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado da 

Guanabara, enquanto não for possível a transferência da sede e foro para Brasília. Art. 5º O MOBRAL será o 

Órgão executor do Plano de que trata o art. 3º. Art. 6º O MOBRAL gozará de autonomia administrativa e financeira 

e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do seu ato 

constitutivo, com o qual serão apresentados seu estatuto e o decreto do Poder Executivo que o aprovar. (Lei. Nº 

5.379, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1967. 
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convocada pela UNESCO para Tóquio, pretendia traduzir o sentido da educação de adultos no 

contexto brasileiro, depois da criação do MOBRAL e do Ensino Supletivo. 

O século XXI tem sido marcado por grandes conquistas na área tecnológica e no campo 

das ciências no país. Contudo os indicadores de educação apontavam que 60% da população 

do país nesse período era analfabeta. Este dado alarmante força a compreensão do lugar que 

sempre esteve a educação brasileira. No campo da EJA, o cenário era ainda pior, estando esta 

condicionada às lutas de movimentos sociais pela inerte política pública de amparo ao aluno 

desta modalidade de ensino. Somado a isso, observava-se a desqualificação dos docentes para 

lecionar na modalidade EJA e muitos outros pontos que podemos classificar como negativos, 

os quais fragilizavam os programas voltados para esta modalidade de educação.  

De acordo o parecer do Conselho Estadual de Educação - CEE - Bahia Nº 403/2011, 

  

LDB Nº 9394/96, que garante a restauração de um direito negado — seja pela 

precariedade histórica da oferta educacional, seja pela exclusão da escola 

vivida por grande parte da população brasileira, das mais diversas formas —, 

a EJA assume, no momento atual, uma concepção mais ampla de função 

qualificadora, na perspectiva de educação permanente, afirmando o direito à 

educação ao longo da vida. (CEE - BAHIA,  2011, p. 3) 

 

A garantia do direito de estudar ao longo da vida oportuniza homens e mulheres que por 

vários motivos não conseguiram concluir os estudos e muitos deles sequer conseguiram 

frequentar a escola na idade regular por falta de uma política pública educacional que 

assegurasse a uma grande parcela da sociedade brasileira o direito de estudar e gozar dos 

benefícios inerentes ao processo de escolarização. Ainda  de acordo a resolução do CEE - Bahia 

N.º 239: 

Os educandos da EJA possuem conhecimentos sobre o mundo letrado, que 

adquiriram em breves passagens pela escola ou na realização de atividades 

sociais cotidianas. Apesar de possuírem conhecimentos práticos, válidos e 

úteis, são excluídos de inúmeras possibilidades que a cultura letrada oferece. 

Assim, as experiências já acumuladas, a idade e o estágio de desenvolvimento 

do jovem e adulto exigem da escola uma organização curricular diferenciada 

daquela adotada no ensino regular, de modo a propiciar um tratamento 

específico a essa população, com base na valorização nas experiências e 

necessidades da fase adulta e das suas características. (CEE - BAHIA,  2011, 

p. 4) 
 

Assim, a organização do currículo articulado com base em temas geradores relativos à 

vida cidadã abrangia temas como saúde, sexualidade, direitos civis, políticos  sociais, trabalho, 

educação do consumidor e meio ambiente. Pensar sobre a Educação de Jovens e Adultos, 

implica também pensar em todo o contexto histórico que envolve a educação brasileira. Adultos 
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que tardiamente passaram a frequentar as salas de aulas, na esperança de aprender a ler e 

escrever, melhorar a condição de vida, superando o analfabetismo. Para Gadotti (2006):  

Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições precárias 

de vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, etc.) que estão na 

raiz do problema do analfabetismo. Para definir a especificidade de EJA, a 

escola não pode esquecer que o jovem e adultos analfabeto é 

fundamentalmente um trabalhador – às vezes em condição de subemprego ou 

mesmo desemprego... (GADOTTI, 2006, p.31 apud PEDROSO, 2010, p.03). 

 

Os jovens que frequentam as turmas da EJA carregam o histórico da reprovação, do 

abandono escolar e da desigualdade socioeconômica, cujo déficit educacional resulta da falta 

ou da limitação de ação socioeducativa direcionada à superação das condições materiais de 

existência (MATOS; SOUZA E SOUSA, 2017, p. 4). A necessidade de ler e escrever, a 

satisfação pessoal, a superar a exclusão são algumas das possibilidades que justificam essa 

busca. Hoje, muitas turmas de EJA estão sendo formadas a cada dia por alunos bem mais jovens 

que aqueles do passado, quando a maioria era representada por trabalhadores rurais e moradores 

do campo.  

No quadro abaixo é possível observar através dos dados do IBGE/SEI - Bahia a oferta 

de ensino para EJA entre os anos de 2007 a 2010, da zona urbana e rural, no município de 

Muritiba, e como vem se configurando este contexto no que tange à matrícula ao longo desses 

anos.  

 

Quadro 3 - Estabelecimentos com educação de jovens e adultos e matrícula inicial por                       

localização e dependência administrativa, no município de Muritiba, no estado da Bahia - 2007-2010. 

 

ESTABELECIMENTOS 

ANO TOTAL URBANA RURAL 

Federal Estadual Municipal Privada Federal Estadual Municipal Privada 

2007 2 ----- 1 1 --- --- --- --- --- 

2008 3 ---- 1 1 --- --- --- 1 --- 

2009 7 ---- 1 3 --- --- --- 3 --- 

2010 9 ---- 1 3 --- --- --- 5 --- 

 

MATRÍCULA INICIAL 

ANO TOTAL URBANA RURAL 

Federal Estadual Municipal Privada Federal Estadual Municipal Privada 

2007 505 ----- 189 316 --- --- --- --- --- 

2008 450 ---- 161 275 --- --- --- 14 --- 

2009 696 ---- 109 289 --- --- --- 298 --- 
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2010 862 ---- 141 367 --- --- --- 354 --- 

Fonte: IBGE/SEI (2010, p. 193) 

 

No contexto atual, a EJA sofre uma nova reconfiguração, onde alunos urbanos, 

moradores de periferias, mulheres e homens de diferentes idades estão inseridos nesta 

modalidade, já não tão constituída de homens do campo ou de origem rural. Segundo IBGE8 

(2017), “No Brasil, em 2017, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade 

foi estimada em 7,0% (11,5 milhões de analfabetos). Se comparada à taxa de 2016 que 

correspondeu a (7,2%), o número de pessoas de 15 anos ou mais que eram analfabetos 

apresentou uma redução de aproximadamente 300 mil pessoas”. Ainda consta no mesmo 

documento que:  

 
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. Em 2017, entre as pessoas com 60 

anos ou mais, a taxa foi 19,3%, 1,1 ponto percentual (p.p.) menor do que em 

2016 (20,4%). (IBGE, 2017, p. 2).  
 

Essa relação entre escolarização e idade avançada tem causa muitas vezes relacionadas 

à reprovação que muitas crianças e jovens passaram ao longo da vida. Esse processo promove 

o abandono escolar, a repetência e a exclusão dos jovens do ensino regular. A desmotivação é 

um fator preponderante que corrobora para o insucesso escolar.  O documento trabalhando com 

a educação de jovens e adultos, do Ministério da Educação, nos revela que: 

 

Uma das principais características do aluno da EJA é sua baixa autoestima, 

reforçada pelas situações de fracasso escolar, ou seja, a sua eventual passagem 

pela escola muitas vezes marcada pela exclusão e/ou pelo insucesso escolar. 

Já que seu desempenho pedagógico anterior foi comprometido, esse aluno 

volta à sala de aula revelando uma autoimagem fragilizada, expressando 

sentimento de insegurança e de desvalorização pessoal frente aos novos 

desafios que se impõem (BRASIL, 2006, p. 19). 

 
Em uma pesquisa desenvolvida no campo da EJA, buscando verificar no Município de 

Ubaíra-BA a relação do jovem com a educação, o trabalho e a participação na renda familiar, 

Matos e Souza e Sousa (2017) definem que: 

 

                                                             
8Em 26 de janeiro, já sob a ditadura do Estado Novo, o Decreto-Lei nº 218 cria o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística ― IBGE, a partir do Instituto Nacional de Estatística (INE). O IBGE terá dois órgãos colegiados e 

autônomos: o Conselho Nacional de Geografia ― CNG, novo nome do CBG; e o Conselho Nacional de Estatística 

― CNE. 
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As questões sociais, associadas à baixa condição econômica, processos de 

exclusão de raça, de gênero e outros tratados pela diversidade e diferença 

conforme a concepção da interseccionalidade, vem provocando impactos que 

contribuem negativamente para a desistência de jovens e adultos dos 

processos de educação regular, influenciando a migração desse púbico para as 

turmas da EJA, tornando-se a cada vez mais um campo repleto de jovens e 

menos de adultos. Muitos dos jovens necessitam trabalhar durante o dia para 

sustentar a si próprio e membros da família. (MATOS; SOUZA E SOUSA, 

2017, p. 2).  
 

Essa realidade tem colocado os jovens em constante busca pelo primeiro emprego ou de 

postos informais de trabalho, contribuindo ainda mais para o afastamento desses do ambiente 

escolar. Consta nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

IBGE (2017) que: 

 

A taxa de escolarização entre os jovens de 15 a 17 anos, em 2017, manteve-

se no mesmo percentual de 2016, 87,2%, inferior a universalização necessária 

a esta faixa etária, conforme a LDB. Entre as pessoas de 18 a 24 anos e aquelas 

com 25 anos ou mais, 31,7% e 4,3% estavam frequentando escola. Frente aos 

resultados de 2016, a taxa do primeiro grupo apresentou redução de 1,1 p.p., 

enquanto o segundo grupo se manteve estável. (IBGE, 2017, p. 5). 
 

O gráfico abaixo foi construído a partir dos dados constantes na Síntese de Indicadores 

Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira, IBGE (2016), e fazem 

referência aos estudantes de 15 a 17 anos de idade com distorção idade - série - Brasil - 

2005/2015.  
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Figura 14 - Proporção de estudantes de 15 a 17 anos de idade com distorção idade-série – Brasil – 

2005/2015. 

 
Fonte: IBGE (2016). 

 

Cabe destacar que os indicadores refletem as desigualdades regionais quando se observa 

os indicadores da Regiões Nordeste e Norte com as maiores taxas de analfabetismo. Em dados 

presentes na Síntese de Indicadores Sociais, IBGE (2016), consta que:  

 

O efeito do atraso escolar também pode ser observado entre os jovens de 15 a 

17 anos de idade que estavam fora da escola. No Brasil, em 2015, 15,0% dos 

jovens dessa faixa etária não estudavam, totalizando cerca de 1,6 milhão de 

jovens. 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. Isso significa que a maioria desses 

jovens sequer estava apta a ingressar no ensino médio (61,4%), evidenciando 

que parte significativa da evasão escolar dessa faixa etária ocorre em etapas 

que antecedem esse nível. (IBGE, 2016, p. 62). 

 

Esses indicadores refletem os índices de reprovação com relação ao contingente de 

Jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Essa relação tem elevado custo para o 

sistema de educação dos sujeitos envolvidos, gerando o aumento das desigualdades.  
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3.1 O ESTUDANTE DA EJA TRABALHADOR RURAL 

 

Falar do estudante da Educação de Jovens e Adultos, trabalhadores do campo, da 

agricultura, da roça, da zona rural exige remeter-me em primeiro momento a lembranças da  

minha própria vivência, como já apresentado neste trabalho. Por que a temática sobre questões 

ambientais? A vivência na zona rural e, por um período, a experiência de ser estudante no turno 

da noite no Ensino Médio e trabalhando na roça levou a reflexão sobre a prática do estudante 

que precisa estudar a noite para trabalhar. 

Não poderiamos deixar de apresentar um pequeno relato daquele período como 

estudante trabalhador rural. A escola era localizada na sede do município, cidade de Muritiba, 

a 6 km do povoado Gravatá, onde residimos até os dias atuais. Trabalhávamos o dia todo na 

roça e, no final da tarde, andávamos a pé os 6 km para chegar à casa de uma tia, local onde 

trocava de roupa rapidamente para não chegar atrasado à escola. Muitas vezes apresentava 

cansaço e sonolência. No início foi um desafio, porque cochilava muito nas aulas, mas com o 

passar do tempo fui acostumando e comecei a ter uma maior interação com o que era ensinado. 

Nos dias de quarta, sexta e sábado aconteciam as feiras-livres na cidade, tinha que 

acordar antes das 5h da manhã para voltar para casa na zona rural. Quando chegava, já 

encontrava o jumento com a carga pronta (frutas, verduras, raízes), arrumado pelos meus pais 

e irmãos mais novos, voltando no mesmo momento para a cidade, para comercializar estes 

produtos na feira, retornando para casa à tarde com alguns mantimentos para o sustento da 

família, comprados com o dinheiro da venda dos produtos, sabendo que no início da noite teria 

que continuar a jornada de caminhar para a cidade, ir para a escola, somando neste dia 24 km 

de caminhada. Não lembro com tristeza,  mas sim como uma trajetória carregada de esforço e 

aprendizado. 

 Ser jovem trabalhador estudante da noite não era um “mérito” meu e sim a condição de 

todos que estavam ali naquela sala, colegas de turma. Sendo eles da cidade ou de zona rural 

próxima ou distante, todos eram trabalhadores da roça, domésticas, babás, feirantes, 

carpinteiros, marceneiros, manicures, cobradores de transporte alternativo, carregadores de 

feira, balconistas, ajudante de pedreiro e outros. Não me lembro de alguém ter falado de carteira 

assinada. Arroyo (2009) destaca que:  

 

Ver jovens-adultos como trabalhadores exige não vê-los apenas como 

estudantes em percursos escolares truncados a serem supridos. Nem sequer 

vê-los como estudantes que trabalham. Ser trabalhador não é um acidente a 

mais na sua condição de estudante. Como ser pobres e lutar pela sobrevivência 
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em trabalhos formais ou informais não é um acidente dos jovens-adultos 

estudantes na EJA (ARROYO, 2009, p.16). 
 

Nesta reflexão, Arroyo enfatiza que o estudante jovem-adulto trabalhador não é uma 

condição enquanto estudante da EJA e sim uma vida de trabalho que perpassa desde criança e 

adolescente, que sempre precisou trabalhar para garantir a sobrevivência. A condição de não 

poder estudar no ensino regular, estudar a noite para trabalhar ou ter deixado de estudar foi uma 

questão de conseguir viver. Jovens-adultos trabalhadores, estudantes da EJA, em sua maioria 

foram crianças e adolescentes trabalhadores. 

Os estudantes da EJA são em maioria trabalhadores rurais, homens e mulheres de mãos 

calejadas pelos cabos das enxadas, foices, facão e machado. Peles manchadas pelo sol, plantas 

dos pés ásperas do ir e vir no preparo do solo para o plantio, no semeio, no cultivo e na colheita 

na roça. Homens e mulheres de caminhar rústico, falares carregados de palavras fora do padrão 

linguístico, mas ricas de significados. Mas também de jovens mansos, tímidos e desconfiados, 

outros atiçados, modistas, risonhos, moleques, com celulares, fone de ouvido que cantam 

enquanto trabalham e trazem seus artefatos e boniteza para sala de aula.  

Homens e mulheres que tiveram seus direitos negados, oportunidades negligenciadas 

pelo Estado, pessoas que muitas vezes não conseguem perceber que foram vitimados pela falta 

de políticas públicas, de promoção da educação a todos, deixados à margem por tanto tempo, 

não só esses, os trabalhadores rurais, mas também os negros, os índios, os quilombolas, os 

moradores de periferias, palafitas, os sem terra, sem teto e tantos outros rejeitados da sociedade, 

que foram excluídos do direito que todos os cidadãos deveriam ter, que é o direito de frequentar 

uma escola e poder permanecer estudando. 

A Educação de Jovens e Adultos para trabalhadores e trabalhadoras rurais foi pensada 

apenas como um instrumento de reparação do letramento, da alfabetização, ensinar a ler e 

escrever. Raros são os adultos trabalhadores rurais que conseguem concluir o Ensino 

Fundamental ou Ensino Médio, pois o que lhes é oferecido nos seus espaços de vivência é 

apenas as séries iniciais, não oportunizando uma progressão no estudo próximo de suas 

residências, que possibilitem a estes jovens e adultos cansados da labuta diária a continuidade 

dos  estudos. 

Esta situação se aplica em muitas comunidades rurais, não é diferente aqui nas 

comunidades de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima,  jovens e adultos podem estudar apenas 

o primeiro ciclo, os demais são oferecidos na cidade, impossibilitando homens e mulheres 

estudarem, estagnando nas séries iniciais, sem oportunidade de ascenção através da educação. 

Arroyo (2017) traz a seguinte consideração:  
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A história do pensamento pedagógico desde a colonização e desde o trato dos 

trabalhadores como escravos, e não como humanos, foi marcada e continua 

marcada por não pensar os trabalhadores, sobretudo do campo, como 

educáveis mas apenas como alfabetizáveis, Letráveis  nas escolas das 

primeiras letras no Império ou como programas de alfabetização na idade certa 

na Nova República, ou nos programas de  alfabetização  na idade incerta da 

EJA. (ARROYO, 2017, p. 80). 
 

 

Os jovens que não conseguirem conciliar o trabalho na roça, na agricultura e estudar 

durante o período diurno no ensino regular provavelmente abandonarão os estudos. A oferta do 

ensino à noite, no centro urbano, muitas vezes inviabiliza a inclusão de  jovens que não possuem 

transporte e assistência governamental que possam garantir sua permanência na escola. 

 

3.2 UMA REFLEXÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

 

O campo educacional brasileiro suscita frequentemente debates em torno da educação, 

são inúmeras discussões, pesquisas e relatos de experiências de milhares de educadores, 

pedagogos, sociólogos, psicopedagogos e tantos outros profissionais que se interessam por 

essas discussões, no entanto parece ainda haver um desencontro quanto ao que se poderia 

alinhar como propostas de educação a ser desenvolvida em diferentes espaços formais de 

educação do país.  

Muitas dessas propostas são tecnicamente consistentes, mas, na prática, elas parecem 

não se sustentarem diante de múltiplas realidades que envolvem educadores, educandos e 

escolas públicas no país. Essa relação dissociada impacta quando não há um entendimento, uma 

intencionalidade quanto ao que forma, por que forma e para que forma. Recaindo, assim, a 

educação num modelo bem tradicional, duramente criticado por Paulo Freire.  

Quando fazemos uma reflexão sobre os indicadores que mostram milhões de pessoas, 

jovens e adultos analfabetos, percebemos que ainda é pouco os avanços que discretamente 

foram alcançados na educação pública brasileira. As pessoas que representam as estatísticas do 

analfabetismo, em sua maioria, estão assentadas nos espaços rurais e no campo, onde as 

condições de vida, trabalho, economia e geografia, aliados a ineficiências de políticas, oprimem 

o desenvolvimento social desses cidadãos. As políticas públicas direcionadas a essa esfera da 

população ainda não alcançaram a todos. Haddad (2007) aborda o conceito de educação e 

exclusão no Brasil,   
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Nesse sentido, a ausência de políticas efetivas de combate às desigualdades 

sociais acaba comprometendo os ideais igualitários do discurso político da 

educação pública. Nos casos em que a igualdade de acesso não é suficiente 

para garantir oportunidades escolares a todas as pessoas, o Estado deve 

intervir com políticas de inclusão em defesa dos grupos mais vulneráveis. 

Sabe-se que a falta destas políticas afeta principalmente as pessoas que 

historicamente foram excluídas do sistema, como negros, idosos, mulheres e 

camponeses, gerando situações de iniquidades no que diz respeito ao acesso e 

à permanência no sistema educacional (HADDAD, 2007, p. 7). 

 

O momento presente acaba por se diferir pouco do passado quando o país possuía um 

alto índice de analfabetismo e, por isso, necessitou da criação de programas emergenciais para 

reduzir esses índices, sendo a década de 60 marcada pela Lei n° 5.379 de 15 de dezembro de 

1967, que trazia uma nova proposta de educação a ser aplicada, concebida como Movimento 

Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, um dos mais intensos no país. Esse modelo de 

educação era respaldado por princípios militares, de caráter ditatorial, contrariando as propostas 

preconizadas por Freire, tais como da educação transformadora e da ação cultural e política do 

povo brasileiro, por meio de uma formação que privilegiava os círculos de cultura para a 

realização de debates políticos e para assuntos cotidianos da população. Freire (2003), ao tratar 

dessa proposta de educação mediante círculos de cultura expressa:   

 
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 proposta de Freire foi vista como opositora ao que se pregava como educação a ser 

oferecida no país por governantes militares da época, já que no sistema de ensino do país não 

era uma preocupação a formação intelectual, esta era voltada para a educação da elite do país. 

Ainda hoje os milhões de homens e mulheres espalhados em cada canto na nação brasileira 

precisam recorrer à educação não formal para a construção de conhecimentos, principalmente 

quando esses atores sociais têm suas histórias de vida marcadas pelo trabalho agrícola, pela 

vivência rural, a participação nos grupos de luta pela terra e pela necessidade do 

reconhecimento do homem do campo e pela redução da pobreza. Haddad (2007), ao abordar 

análises da relação entre pobreza e a frequência aos sistemas de ensino, diz: 
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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).  

 

Tal compreensão denota claramente o processo de exclusão que vem ocorrendo até os 

dias atuais.  Essa relação tem dividido as pessoas pela formalidade e a informalidade, os que 

tem acesso e os que não podem frequentar a escola por questões diversas, dentre elas questões 

sociais. Sendo assim, Haddad (2007), ao abordar a exclusão no campo da educação, nos diz 

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).  
 

 

Essa relação controversa entre oferta de vaga, baixa qualidade, dificuldade de 

permanência e frequência, aliadas a baixas condições de vida da população, já que não tem sido 

uma preocupação o desenvolvimento de políticas sociais para melhoria da qualidade de vida 

desses sujeitos, não garante que os mesmos tenham uma regularidade no processo de formação 

pela educação formal. Acabam por se matricular e desistir em seguida, passando assim a serem 

vítimas de um processo de formação vulnerável, que visivelmente não contempla a todos.  
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3.3 A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E O SUJEITO SOCIAL  

 

A educação não formal busca construir nos sujeitos a capacidade para compreender o 

mundo e as relações de pertencimento que necessariamente precisam existir para o 

fortalecimento da identidade, já que esses passam a estabelecer relações entre si e a resolução 

de muitos problemas que requerem construção de competências e habilidades múltiplas. Na 

base dessa construção não formal não se pode considerar o conhecimento como algo rígido, 

burocrático, corporificado, já que ele pode ocorrer em diferentes contextos e espaço da esfera 

social. 

Para Gadotti (2005, p. 3), “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 nossa vida”. 

Vivemos em uma sociedade historicamente marcada por profundas contradições entre 

o conhecimento e o saber, o saber e a vida prática. No centro dessas questões está o sujeito, o 

homem de vida própria e de histórias reais, de superação, lutas e resistências. Muitos deles com 

marcas e expressões definidas pelo espaço e pelas limitações socioeconômicas, políticas, 

culturais que lhes são impostas. Segudo Gadotti (2005), 

 

O conhecimento serve primeiramente para nos conhecer melhor, a nós 

mesmos e a todas as nossas circunstâncias. Serve para adquirimos as 

habilidades e as competências do mundo do trabalho; serve para tomar parte 

nas decisões da vida em geral, social, política e 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). 
 

Neste modelo de aprendizagem, trazemos como referência o trabalhador rural que não 

teve a oportunidade de escolarizar-se, por meio da educação formal e, por isso, passa a utilizar-

se do conhecimento que adquiriu através da educação não formal. Esse conhecimento na vida 

do trabalhador rural é importante na medida em que permite a ele desenvolver competências e 

habilidades para lidar com sua principal atividade, que é o trabalho agrícola e as demais relações 

que se estabelecem por meio desse. Dentre elas, a habilidade de realização de negócios, a 

mediação de compra de insumos, a venda de produtos nas feiras locais, a relação com setores 

de capital, a exemplo de bancos e cooperativas, instâncias das quais esses precisam se valer na 

busca do desenvolvimento agrícola, economia e bem-estar social, de si mesmo e dos seus 

membros familiares. Para Gohn (2006), a educação não formal - participação da sociedade civil 

e estruturas colegiadas nas escolas -: 
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[...] 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. Seus objetivos não são dados a priori, eles 

se constroem no processo interativo, gerando um processo educativo (GOHN, 

2006, p. 29). 
 
 

Esse modelo traz como cenário educativo os espaços onde vivem os sujeitos, na base de 

onde se estruturam suas trajetórias de vidas, com a discussão de temas ou na apropriação de 

conhecimentos importantes para sua vida, para o seu desenvolvimento, sobretudo no trabalho. 

Para Gadotti (2005, p. 2), “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”. Daí a importância que precisa ser dada à educação não 

formal para pessoas adultas.  

Gohn (2006), ao falar da educação não formal, aponta que: 

 

Ela não é organizada por séries/ idade/conteúdos; atua sobre aspectos 

subjetivos do grupo; trabalha e forma a cultura política de um grupo. 

Desenvolve laços de pertencimento. Ajuda na construção da identidade 

coletiva do grupo (este é um dos grandes destaques da educação não-formal 

na atualidade); ela pode colaborar para o desenvolvimento da auto-estima (sic) 

e do empoderamento do grupo, criando o que alguns analistas denominam, o 

capital social de um grupo (GOHN, 2006, p. 30).  
 

O processo permeia a construção colaborativa dos sujeitos, numa ideia de solidariedade, 

interesses comuns e cidadania que vai sendo gradualmente construída. O sujeito quando passa 

a ter acesso à educação não formal pode desenvolver, como resultado do processo, consciência 

e percepção da ação em grupos, para o fortalecimento de coletivos, incorpora a concepção de 

mundo tal como espaço de disputas e exclusão. Adquire maior atribuição de sentidos, com 

relação à vida ou às adversidades, o reconhecimento de sua identidade, a percepção de si e do 

outro. Gohn (2014) trata da educação não formal, aprendizagens e saberes em processos 

participativos, com uma reflexão:  

 
A educação não formal é aquela que se aprende "no mundo da vida", via os 

processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e 

ações coletivos cotidianos. Nossa concepção de educação não formal articula-

se ao campo da educação cidadã – a qual no contexto escolar pressupõe a 

democratização da gestão e do acesso à escola, assim como a democratização 

do conhecimento. Na educação não-formal, essa educação volta-se para a 

formação de cidadãos (as) livres, emancipados, portadores de um leque 
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diversificado de direitos, assim como de deveres para com o (s) outro (s). 

(GOHN, 2014, p. 41). 
 

 

Assim, não há porque imaginar que homens e mulheres já em idades adultas possam ter 

compreensões fragmentadas do mundo e da sua relação com o mundo simplesmente porque 

não frequentaram a escola formal. Conceber um estado de ignorância a essas pessoas é, 

sobretudo, não reconhecer o valor nem a dignidade humana, tampouco deixar de reconhecer os 

processos históricos de exclusão, ditadura, corrupção política, que têm intensificado a pobreza, 

o abandono social, a exclusão escolar e a separação entre formal e não formal do 

reconhecimento da dívida histórica que o país precisa corrigir, sobretudo com os mais pobres. 

 

3.4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MARCO LEGAL  

 

Em 1999 foi criada a Lei n º 9.795, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Esta define os princípios 

básicos e seus objetivos para educação ambiental:  

 

I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos;  II – a garantia de democratização das informações ambientais;  III – o 

estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social;  IV – o incentivo à participação individual e coletiva, 

permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 

exercício da cidadania. V – o estímulo à cooperação entre as diversas regiões 

do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma 

sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 

sustentabilidade; VI – o fomento e o fortalecimento da integração com a 

ciência e a tecnologia; VII – o fortalecimento da cidadania, autodeterminação 

dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

(Brasília, 2015, p. 25).  

 

Consideramos importante a necessidade de se pensar na relação que o homem tem 

estabelecido com a natureza, numa compreensão de exploração, sem pensar na sustentabilidade 

e no equilíbrio do planeta. O mundo contemporâneo tem de forma acentuada acelerado os 

processos de degradação ambiental, pois vivemos um comunismo exacerbado e uma 

superprodução de produtos derivados de recursos naturais, extraídos muitas vezes de maneira 

irracional. O desenvolvimento econômico atrelado às grandes empresas, sobretudo as que têm 
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suas produções diretamente ligadas à extração de recursos naturais, a exemplo das mineradoras, 

nos últimos anos tem causado grande prejuízo à humanidade e ao meio ambiente.  

São exemplos os desastres ambientais provocados pela mineradora Samarco em 

Mariana e recentemente pela mineradora Vale do Rio Doce em Brumadinho, ambas no estado 

de Minas Gerais, com a ocorrência de várias mortes de pessoas, devastação de grandes áreas, 

provocando cobertura do solo por lama, destruição das nascentes, poluição dos rios com 

materiais tóxicos, mortes de peixes e mudança brusca na configuração do espaço natural. 

Estes desastrosos eventos, que podem ser classificados como crime ambiental, 

contrariam o que foi estabelecido na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, Rio-92, na qual, por meio da Agenda 21, se estabeleceu acordos com as 

diferentes nações participantes.  

O crescimento desordenado das cidades, a baixa infraestrutura sanitária são outros 

fatores de forte influência no agravamento dos problemas ambientais. De acordo com o Perfil 

dos Municípios Brasileiros Meio Ambiente, IBGE (2002, p. 57), “Apresenta-se, tanto para o 

poder público como para a sociedade civil e os setores econômicos, como um instrumento, um 

grande guia para a promoção de ações que estimulem a integração entre o crescimento 

econômico, a justiça social e a proteção ao meio ambiente”.  

Percebemos a necessidade de que o tema ambiental seja intensificado não apenas nas 

escolas e no universo acadêmico, mas em todos os espaços da sociedade, pois trata da defesa 

da vida, da qualidade de vida da humanidade, da conservação de espécies, da sustentabilidade 

planetária, do desenvolvimento social e econômico e garantia de um mundo habitável para as 

futuras gerações. Segundo dados no Relatório de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, de 2015: 

 

Consideramos que a educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa 

é um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as 

formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a 

transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a 

formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que 

conservam entre si relação de interdependência e diversidade. Isto requer 

responsabilidade individual e coletiva em nível local, nacional e planetário. 

(BRASIL, 2015, p. 16).  

 

Daí a necessidade da colaboração individual e coletiva no processo de educar-se 

ambientalmente. Independe de localidade, comunidades urbanas ou rurais, precisamos 

desenvolver para esta realidade.   
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É explícita a necessidade de sua articulação tanto em processos formais quanto não 

formais de educação. De acordo com o IBGE (2002, p. 69), “dentre as regiões o destaque, sem 

dúvida, é a Região Nordeste, com a mais elevada presença de Agenda 21 (63,8%), muito acima 

da média nacional (29,7%)”. No artigo 4º da lei nº 9.795/1999, constam como princípios 

fundamentais para a educação ambiental:   

   

I – o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II – a 

concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interde-

pendência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque 

da sustentabilidade;  III – o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, 

na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade;  IV – a vinculação entre 

a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;  V – a garantia de 

continuidade e permanência do processo educativo; VI – a permanente 

avaliação crítica do processo educativo; VII – a abordagem articulada das 

questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;  VIII – o 

reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 

(BRASIL, 1999, p. 1) 

 

A necessidade de adoção de medidas para o cuidado ambiental e a sustentabilidade é 

muito mais de cunho educativo e de aplicabilidade das penalidades previstas em leis do que da 

inexistência dessas. Muitas pessoas ainda desconhecem o que dispõe o país em relação as leis 

de proteção ao meio ambiente. A figura abaixo, extraída do Perfil dos Municípios Brasileiros 

Meio Ambiente IBGE (2002), ilustra o mapa do país com pontos que representam em cada 

estado brasileiro a ocorrência de problemas ambientais e que tem provocado problemas 

significativos à vida da população. Estes dados foram catalogados de acordo com informações 

das pesquisas da Agenda 21, que buscou pesquisar a:  

 

contaminação de nascente ou de água subterrânea; contaminação de rio, baía, 

lago, açude, represa, etc.; contaminação do recurso solo; deslizamento de 

encosta; desmatamento; escassez de água (superficial ou subterrânea); 

inundação; ocorrência de doença endêmica ou epidemia (cólera, dengue, febre 

amarela, malária, etc.); ocupação irregular e desordenada do território; 

poluição do ar; poluição sonora; presença de lixão na proximidade de área de 

ocupação humana; presença de vetor de doença (mosquitos, ratos, barbeiros, 

caramujos, etc.); presença de esgoto a céu aberto; queimadas; redução do 

estoque pesqueiro; tráfego pesado em vias limítrofes à área urbana; e outra(s) 

alteração(ões). (IBGE, 2002, p.75) 
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Figura 15- Municípios que informaram ocorrência de alteração ambiental que tenha afetado as 

condições de vida da população - Brasil – 2002. 

Fonte: IBGE (2002) 

 

Poderão ser observados no mesmo estudo, de acordo ao IBGE (2002), a presença de 

esgotamento sanitário dispensados em local inadequado a céu aberto, correspondendo a uma 

realidade de 1.031 municípios, seguida por desmatamento em um quantitativo de 1.009 

municípios pesquisados. Vetores transmissores de doença como mosquitos, ratos, barbeiros, 

caramujos etc. é uma realidade de 896 cidades.  
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4 AS CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DOS ESPAÇOS DE PRODUÇÃO DAS 

COMUNIDADES RURAIS DO GRAVATÁ DE BAIXO E GRAVATÁ DE CIMA 

 

A comunidade do Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima estão localizadas próximas ao 

rio Capivari, a cursos d’água, fontes, riachos, córregos e cacimbas. O desmatamento e a 

aberturas de reservatório para bebedouros de animais têm contribuído para mudanças na 

configuração dos recursos naturais da localidade. Os riachos, córregos e nascente secam com 

facilidade em épocas de pequenas estiagens, visto que a região está localizada na zona da mata 

onde a incidência de chuva é constante. Porém a prática de exposição do solo através do 

desmatamento para plantio, principalmente do capim, tem contribuído para que a retenção de 

água que seria realizada pelas árvores não aconteça, fazendo com que a água tenha uma 

escoagem rápida, comprometendo as nascentes, assim com as áreas de brejos, importantes para 

o equilíbrio da biodiversidade da região e da própria criação de animais, pois mantêm a 

vegetação verdejante por um longo período de tempo.  

Com estas problemáticas e os fatores climáticos, a população rural, incluindo os 

povoados de Gravatá de Baixo e Gravatá Cima, começaram a sofrer com a falta de água. Na 

comunidade do Gravatá de Cima, as nascentes são escassas, utilizavam a água do rio Capivari 

para diversos usos, tais como tomar banho, lavar roupas, lavar utensílios domésticos, 

bebedouros de animais, banho em cavalos, além da prática da pesca e do lazer. Nos últimos 

anos, a população começou a perceber que a água não podia ser mais utilizada devido ao grande 

índice de poluição por esgotos domésticos lançados por cidades próximas de suas margens. 

Com isto, se agravou o drama da população pela falta de água, que passou a utilizar 

pequena cacimba de um morador vizinho e uma fonte em uma área mais distante. A localidade 

começou a ser atendida pelo programa do governo, administrado pelo Exército brasileiro, 

Operação Carro Pipa. A comunidade do Gravatá de Baixo, também no tempo de estiagem, 

contava com este serviço. 

Neste povoado, os moradores contam com um poço artesiano do Sistema Simplificado 

de Abastecimento de Água (SSAA), que atende em média 40 famílias, e o restante da população 

utilizava água de cisternas e fontes. A problemática da falta de água já era o assunto mais 

discutido na comunidade e o pedido de atenção por parte do executivo municipal e governo 

estadual. 

As cisternas, fontes, cacimbas não conseguiam mais atender à comunidade nos períodos 

de estiagens, elas secavam ou diminuíam significativamente a quantidade de água não 

conseguindo atender às necessidades das famílias. As fontes e cacimbas localizadas nas áreas 
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de brejos também começaram a baixar suas águas, muitas, pelo desmatamento próximo às 

nascentes, já não forneciam água de boa qualidade para o consumo. 

No início do ano 2015, o governo do estado da Bahia disponibilizou recursos para 

implantação do sistema de abastecimento de água tratada administrado pela EMBASA, tanto 

para a população do Gravatá de Baixo como para do Gravatá de Cima. Com a implantação do 

sistema de água tratada, os moradores da localidade foram beneficiados por esta ação almejada 

por décadas. Porém com a implantação do projeto, percebemos que muitas pessoas não estão 

atentas ao estado de conservação das fontes, córregos, cacimba, riachos e demais nascentes, 

agravando ainda mais os problemas ambientais na localidade.  

É preciso que a população se conscientize de que a água tratada que usamos na 

comunidade nos dias atuais vem do rio. Desprezar as nascentes, ficando vulnerável ao 

assoreamento, pode contribuir significativamente com os problemas de falta d’água no rio 

Capivari e Paraguaçu. Foi possível observar que, no povoado Gravatá de Baixo e Gravatá de 

Cima, existem várias nascentes, cisternas, fontes e outros, como mostra o quadro a seguir. 

 

Quadro 4 - Demonstrativo de corpos d’água na localidade de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, 

Muritiba  

Rio Riachos Fontes Lago Tanques Córregos Cacimbas Represa Cisternas 

1 1 

 

18 0 5 1 3 2 49 

Fonte:  Autor (2018) 

 

É importante conservar as matas ciliares, não realizar queimadas, principalmente 

próximas às nascentes, evitar o uso de herbicidas e pesticidas, assim como o cuidado em 

desativar as cisternas para não serem utilizadas como fossa séptica causando grande 

contaminação no lençol freático. 

As práticas de conservação são de fundamental importância, tanto para os recursos 

hídricos, quanto para a fauna e flora da região. É notável a mudança na paisagem de áreas de 

matas fechadas, que deram lugar à plantação de capim para a criação de gado. A produção 

agrícola e a criação de animais são atividades que precisam ser praticadas para atender a grande 

demanda de consumo de alimento, porém é urgente pensar numa forma de produção que cause 

menor impacto ao meio ambiente. Produzir de forma sustentável pode atender a demanda de 

consumo, assim como a sobrevivência das espécies em seus biomas. 

A proteção de matas, florestas, animais e demais recursos naturais, assim como o 

cuidado como o solo - evitando manejo que impulsiona o processo de erosão, uso de agrotóxico 
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que contamina os alimentos, solo, nascentes e rios - devem estar acompanhados de maior rigor 

para cumprimentos das leis vigentes de proteção ambiental e de um processo de educação e 

apoio técnico científico, para que o produtor, trabalhador rural, possa produzir agredindo 

minimamente o meio ambiente. 

 

4.1 A AGRICULTURA FAMILIAR E O DESPRESTÍGIO CULTURAL DO 

TRABALHADOR RURAL  

 

Temos verificado que a cada dia que passa tem mudado a configuração das práticas dos 

trabalhadores rurais. A mão de obra familiar tem diminuido nas comunidades observadas. Nelas  

verificamos que muitos adultos, principalmente do sexo masculino, que moram em áreas rurais, 

saem para trabalhar na construção civil nos grandes centros urbanos, e os mais jovens não se 

identificam com as atividades rurais, pois estas atividades, sem apoio técnico, realizadas de 

forma rústica e artesanal, trazem pouca lucratividade, além de serem vistas pela sociedade como 

de desprestígio cutural, social e econômico. 

A exemplo das comunidades rurais de Muritiba e especificamente o povoado de Gravatá 

de Baixo e Gravatá de Cima, objeto deste estudo, percebemos que muitas famílias deixaram de 

cultivar algumas lavouras a exemplo do fumo, mandioca, inhame devido à falta de mão de obra 

familiar, e o pagamento de diaristas no trabalho da lavoura encareceu o trabalho. Somado a 

isso, ocorre a falta de apoio no escoameneto da produção, e os produtos são vendidos a 

atravessadores com preços baratos, desmotivando a produção. 

Paralelo ao envelhecimento dos homens e mulheres trabalhadores rurais chefes de 

famílias, ocorre a falta de uma política pública para o jovem trabalhador rural que propicie 

condições para o desenvolvimento na agricultura, através de uma produção que lhe ofereça 

meios de permanência. A falta deste amparo e incentivo impulsiona os jovens a deixarem o 

campo e migrarem para as grandes cidades em busca de trabalho na construção civil e no 

mercado informal, contribuindo para a redução da agricultura familiar na região. 

A valorização e apoio aos trabalhadores rurais, que os capacite para o gerenciamento de 

suas atividades, escoamento de produção, sustentabilidade, lucratividade, manejo de solo, 

preservação do espaço ambiental de produção se darão por meio de uma educação que está 

longe do ensino regular formal, que pouco valoriza as atividades do campo, mesmo no seu 

contexto primário de aprendizagem onde muitos alunos trabalhadores rurais estão inseridos. 

Este conhecimento, quando desenvolvido, é realizado através da educação informal pelos 

movimentos sociais – sindicatos e associações de trabalhadores rurais. 



69 
 

Faltam boas perspectivas para a maior faixa etária produtiva, jovens e adultos, 

agricultores familiares, pois estes vivem sem uma visão de crescimento que os possam manter 

na atividade do campo. Esta condição tem aberto, a cada dia, margem para o agronegócio, a 

produção agrícola em larga escala. No município esta problemática vem mudando a 

configuração da feira livre no que tange aos produtos comercializados. Eles apresentam 

características de uma produção proviniente do  agronegócio, com produtos mais homogêneos, 

típicos das realizadas com uso de agrotóxico. Numa pesquisa realizada com feirantes da cidade 

de Muritiba, observou-se que apenas 30% deles são domiciliados no município, enquanto 70 % 

vem de outras regiões  (RABÊLO; BORGES, 2010 ). 

O que observamos acima é um indicativo de que a agricultura familiar na região precisa 

de maior incentivo para que possa garantir a permanência das atividades rurais em pequenas 

propriedades, diversificando a produção, característica da mão de obra familiar rural, que em 

sua maioria preza por uma produção mais sustentável, isenta ou com menor teor de agrotóxico.  

Os governantes devem propiciar meios para que possa garantir ao pequeno agricultor a venda 

de seus produtos nas feiras livres ou através de cooperativas, livrando estes pequenos produtores 

rurais  da exploração dos atravessadores.  

 

4.2 A FALTA DE AUTOESTIMA DO HOMEM DO CAMPO PELO DESPRETÍGIO 

SOCIAL 

 

As condições socioeconômicas do trabalhador rural que pratica a agricultura familiar 

nunca foi uma atividade de prestígio social, pela falta de valorização do trabalhador e 

trabalhadora que exercem estas funções, os quais não conseguiram estudar, alguns  estudaram 

apenas o Ensino Fundamental Anos Iniciais, outros semianalfabetos. Jovens, crianças e 

adolescentes que dividem as tarefas de estudo e trabalho na agricultura, levando consigo ainda, 

mesmo nos tempos atuais, o preconceito dos colegas quando estudam na cidade taxados como 

“tabaréu da roça”.  

Os jovens, adolescentes e crianças que ajudam nas tarefas da roça, na agricultura 

familiar, carregam consigo linguagens que fazem parte do seu cotidiano, expressões utilizadas 

nas atividades laborais a exemplo de arrancar, raspar, torrar, coxo, comedor, rodo, goma, massa, 

roçar, e tantas outras expressões da prática rural que, muitas vezes, se manifestam na fala destes 

alunos, sendo motivo para rótulo e preconceito por parte dos colegas, além do jeito de caminhar 

forte e aligeirado que muitas vezes apresentam as pessoas que convivem no cotidiano rural.   
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A rigor, os trabalhadores rurais da agricultura familiar são pais e mães de família 

juntamente com filhos e outras pessoas do convívio que trabalham em pequenas propriedades 

no cultivo de cultura diversificada ou monocultura, e dali tiram a renda necessária para o 

sustento da família, escoando a produção para feiras livres locais, mercados e, também, para os 

grandes centros de abastecimento, através da compra de produção por atravessadores, quem 

mais ganha com estas transações comerciais. 

Delgado e Bergamasco (2017) abordam os desafios para o futuro no que tange à 

agricultura brasileira:   

 

A Agricultura Brasileira se destaca entre as maiores do mundo e representa 

uma fonte de alimentos e de matéria prima para muitos países. Nela estão 

presentes diversos modos de fazer Agricultura, entre os quais a produção 

Agrícola Familiar, encontrada em extensas e importantes regiões do país. A 

agricultura familiar no Brasil é crescentemente uma forma social de produção 

reconhecida pela sociedade brasileira, por suas contribuições materiais e 

imateriais. (DELGADO; BERGAMASCO, 2017, p. 9) 

 

A agricultura familiar9 ainda assume a maior parcela na produção de alimentos e 

insumos no país. Esta atividade é de grande importância no cenário nacional, por garantir a base 

de produção e atividade formal e informal para milhares de pessoas no campo através da 

agricultura, pecuária, horticultura, silvicultura, extração vegetal e outras atividades produtivas 

características do meio rural. Ainda segundo os autores,  

 

Entre os aspectos marcantes da Agricultura Familiar brasileira estão as formas 

invisíveis de trabalho e a produção do que se pode chamar de “riqueza 

invisível”. Omissa nos compêndios de Economia, a família como instituição 

estratégica do meio rural é a responsável pela reprodução dos atores do 

desenvolvimento rural: tanto a mão de obra qualificada, como trabalhadores 

sem qualificação, migrantes e trabalhadores sazonais em todas as regiões do 

país. De fato, é dentro da unidade doméstica que se concentra o esforço 

reprodutivo no qual participam, fundamentalmente, as mulheres, as crianças e 

os idosos. (DELGADO; BERGAMASCO, 2017, p. 10) 
 

 

Trabalhadores rurais são em sua maioria pessoas de baixa escolaridade, mas de grande 

conhecimento popular, que sabem o tempo certo de plantar e o que plantar em determinada 

época do ano para uma melhor produtividade. Outros conhecimentos inerentes ao produtor que 

                                                             
9 Agricultura Familiar é uma forma de produção que se utiliza predominantemente da mão-de-obra familiar na 

execução das atividades agropecuárias. Discute-se hoje o seu papel na ocupação e geração de renda nos espaços 

rurais, assim como a sua responsabilidade perante a produção de alimentos de qualidade, a racionalização quanto 

à utilização sustentável dos recursos naturais e a manutenção da biodiversidade no campo. (MIRANDA e GOMES, 

2016, p. 398). 
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desenvolve a agricultura familiar no campo da pecuária, horticulturas e outras vêm em sua 

maioria de um conhecimento empírico, que vai sendo passado de geração em geração, mas 

também pelo conhecimento técnico cientifico pelos órgãos apoiadores da atividade agrícola no 

país.  

As pessoas que juntas participam das atividades rurais são, dentre outros,  adolescentes, 

jovens estudantes, que dedicam um turno do dia para ajudar os pais ou responsáveis no preparo 

do solo, plantio, cultivo e muitas vezes na venda da produção. Outros são jovens e adultos que 

necessitam dedicar-se no período diurno às atividades laborais rural, restando a noite para o 

estudo, tornando-se alunos da EJA. 

    A Educação de Jovens e Adultos no meio rural em sua maioria oferece apenas o 

Ensino Fundamental, muitas vezes só as séries iniciais; outras modalidades são ofertadas apenas 

na sede do município, dificultando mais ainda o acesso e permanência desses jovens e adultos 

no processo de formação através da educação formal. 

 

4.3 ESPAÇO RURAL, ECONOMIA, TRABALHO E CULTURA 

 

Os contextos que demarcam os espaços rurais do país, bem como seus habitantes, o 

trabalho e as relações que estabelecem com o meio no momento atual, tem se caracterizado 

como certas dimensões próprias e complexas, sobretudo nas relações de desenvolvimento 

educacional, econômico e cultural. O meio rural, durante muitos anos tem sido considerado 

como local de atraso e abandono social, baixo desenvolvimento cultural e exploração nas 

relações de trabalho. Segundo Jordão e Silva (2018): 

 

Na segunda década do século XXI, os excelentes números de produtividade 

de gêneros como soja, cana-de-açúcar, milho e carne bovina são 

frequentemente vinculados ao sucesso de técnicas da revolução verde que 

caracterizam o denominado agronegócio, identificado como sustentáculo 

econômico em tempos de crise. Ao mesmo tempo, a agricultura de base 

tradicional, familiar e camponesa, contrariando expectativas que previam sua 

diferenciação, se mantém como fator relevante, compondo cadeias dos produtos 

destinados ao comércio internacional, mas especialmente fornecendo uma 

diversidade de gêneros ao mercado interno. Ainda assim, dificilmente se 

reconhece o campesinato dentro de uma estratégia de desenvolvimento rural. 

Ao contrário, o camponês recebe o estigma de pessoa atrasada, que se recusa a 

agregar os benefícios que a modernidade lhe trouxe, com um modo de vida 

obsoleto, que, caso não se adapte, caminha para a inexistência. (JORDÂO e 

SILVA, 2018, p. 41). 
 

Essa forma de compreender o ser humano e as suas relações gradativamente vem se 

modificando até mesmo entre os próprios moradores de áreas rurais; se antes esses espaços 
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eram vistos como local de extrema pobreza e de atraso nas formas de transportes, equipamentos 

de manejo no solo, de ação diretas do trabalhador na terra, de comunicação ou limitação por 

falta de acesso a tecnologias, essa passa a ser na maioria das regiões do país uma realidade do 

passado, tendo em vista as melhorias que vêm ocorrendo nesses espaços rurais no país. Nesse 

sentido, para Teixeira e Lages (1997): 

 

[...] o espaço rural não é mais o que ele era, daí a pertinência de nos referirmos 

a espaços rurais, pois existe uma gama de estruturas agrárias e níveis 

tecnológicos, evocando formas de agriculturas das mais "primitivas" até 

outras ligadas às técnicas mais modernas do mundo contemporâneo. Existem 

espaços rurais diversificados, dinâmicos e em permanente mutação. As 

paisagens e as populações rurais se transformaram profundamente. O rural 

torna-se polifuncional, daí rural polissêmico. A imagem do rural associado e 

confundido à imagem do agrícola (em virtude do peso da agricultura) não mais 

se aplica hoje em dia, sobretudo nos Países industrializados da Europa 

(TEIXEIRA; LAGES, 1997, p. 14). 

 

Se o espaço rural já não é mais o mesmo de outrora, isso incide modificações também 

no comportamento das pessoas, o modo de produção tornando a vivência rural em alguns 

lugares semelhantes à vida urbana. A forma cultural que esse homem passa a explorar a natureza 

já não é agregada apenas com o manejo rudimentar e limitado. Geralmente utilizam máquinas 

agrícolas com arados para o preparo e a abertura de maiores áreas para produção; realizam 

plantações extensas de culturas diversificadas, onde a visibilidade econômica influencia o 

comportamento, a produção e a lucratividade, aliados a esse novo momento de desenvolvimento 

nas áreas rurais do país, bem como da agricultura, que passa a ter destaque e forte influência no 

desenvolvimento regional do país. Acerca disso, Castro (2012) explica que: 

 

No Nordeste brasileiro, a agricultura tem papel de destaque na economia 

regional. 82,6% da mão de obra do campo equivale à agricultura familiar. A 

região é a maior produtora nacional de banana, respondendo pelo montante de 

34% do total. Lidera, ainda, a produção da mandioca, com 34,7% do total. 

Segunda maior produtora de arroz. Também ocupa a segunda posição na 

produção frutícola, com cerca de 27% da produção nacional em 2008. 

Entretanto, a participação da produção agrícola nordestina no total do país 

ainda é baixa. No ano de 1995, as regiões brasileiras participavam, 

percentualmente, da seguinte forma no total do volume do setor agropecuário: 

Norte, 4,2%; Nordeste, 13,6%; Centro-Oeste, 10,4%; Sudeste, 41,8%; e Sul, 

30,0%, dados estes que revelam a concentração nestas duas últimas regiões de 

mais de 70% de todo o montante do agronegócio brasileiro (CASTRO, 2012, 

p. 7). 
 

 

Normalmente, nas pequenas áreas rurais do país, o que se percebe é que na prática da 

agricultura familiar, os proprietários geralmente se dedicam ao cultivo diversificado, além disso 
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a criação de gado, galinhas, caprinos dentre outros, o que torna bem variada a cultura de 

produção da região nordeste. A Lei de nº 11.326, de 24 de julho de 2006, define a agricultura 

familiar em seu artigo 3º, incisos I, II, III:   

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a 

qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize 

predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar 

predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 

estabelecimento ou  empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou 

empreendimento com sua família. (BRASIL, 2006, p. 15). 

 

 

Segundo dados do censo de 2006, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 84,4% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos 

familiares. No Brasil são 4,4 milhões de estabelecimentos, ficando a região Nordeste com a 

metade deste percentual. Esse mesmo censo ainda revela que nos 90% dos municípios do país, 

com população menor ou igual a 20 mil habitantes, a agricultura familiar é a base econômica, 

representando 35% do PIB nacional. 

Outras informações ainda contidas no corpo do mesmo documento revelam pelo mesmo 

que este tipo de produção, agricultura familiar, concentra 40% da população economicamente 

ativa do país. Para melhor ilustrar essas informações, o quadro abaixo traz uma amostra em 

percentual das principais lavouras cultivadas no Brasil pela agricultura familiar. 

 

Quadro 5- Demonstrativo de atividade de produção por grupo familiar 

 

ATIVIDADE DE PRODUÇÃO POR ESTABELECIMENTO DE GRUPO FAMILIAR 

 

Trigo 

 

21% 

 

Produção de leite 

 

60% 

 

 

Arroz 

 

34% 

 

Rebanho suíno 

 

59% 

 

 

Café 

 

38% 

 

Aves 

 

50% 

 

 

Milho 

 

46% 

 

Bovinos 

 

30% 

 

 

Feijão 

 

70% 

 

----------------------- 

 

-------------------- 
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Mandioca 

 

87% 

 

----------------------- 

 

------------------- 

Fonte: Adaptado de Sead (2016) 

 

 

A lavoura da mandioca lidera o ranking da produção agrícola familiar, cultivada em 

várias regiões do país devido a sua boa adaptação a diferentes tipos de solo e clima, também 

em outros continentes, a exemplo de países africanos, para onde a espécie foi levada pelos 

portugueses no processo de colonização. A mandioca é o principal produto, de base agrícola, 

cultivados por índios. Nativa da América, se disseminou por outros continentes, já que é uma 

planta de fácil adaptação. A planta já é produzida em mais de oitenta países. O Brasil se tornou 

o segundo produtor no mundo, já estabelecendo competição com a Tailândia, Indonésia, Congo 

e a Nigéria, que é a maior produtora do vegetal no mundo. De acordo com  a SEAB – Secretaria 

de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o DERAL - Departamento de Economia Rural 

PROGNÓSTICO MANDIOCA (2017/18):  

 

A produção brasileira de Mandioca continua concentrada na Região Norte 

com 37%, no Nordeste 24%, no Sul com 22%, Sudeste 11% e Centro Oeste 

com 6%. Cabe destacar também que devido as frequentes secas no Nordeste, 

a sua participação reduziu e cedeu a primeira colocação à Região Norte. Essas 

duas Regiões guardam uma forte semelhança, com centenas de pequenas 

farinheiras e também são os principais consumidores deste produto. (SEAB, 

2017/18, p. 5).  

 

A mandioca, apesar de ser uma lavoura considerada de pequeno prestígio social, pelo 

seu baixo custo de produção, origem de consumo dos povos indígenas e não ser uma planta 

originária da colonização portuguesa, ainda continua sendo consumida do Norte ao Sul do país, 

cada um com suas especificidades de receita, quer seja como farinha, amido de mandioca, ou 

através do líquido, o tucupi, adereço para pratos típicos da Amazônia. A SEAB (2017/18, p. 5) 

informa que “a produção mundial de mandioca apresentou um crescimento contínuo, porém 

com maior destaque durante os anos de 2010 e 2014 quando registrou um aumento de 13% e 

passou de 243 milhões para 270 milhões de toneladas de raiz. ”   

 

No Brasil, a cultura da mandioca sofreu grandes transformações, em especial 

no consumo animal e era largamente utilizado na suinocultura, porém nas 

últimas décadas substituídas por rações balanceadas. Também foram criadas 

grandes indústrias de fécula e de farinha, cujos produtos se destinam 

basicamente ao mercado nacional. (SEAB, 2017/18, p. 3). 
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As outras produções são diversificadas no país de acordo com fatores climáticos e 

cultura da região, acompanhadas de tantas outras produções que não aparecem no quadro 5, 

acima, mas que a rotatividade e o consórcio de produção são fatores inerentes da agricultura 

familiar. 

O trabalhador e a trabalhadora rural da agricultura familiar vêm encontrando nos últimos 

20 anos apoio financeiro para desenvolver suas atividades. A agricultura familiar durante muito 

tempo foi praticada de forma artesanal e até nos dias atuais esta prática é comum no meio rural. 

O trabalhador da agricultura familiar se diferencia do trabalhador do agronegócio pela relação 

particular que estabelece com seus espaços de trabalho, moradia e vivência. Estes trabalhadores 

buscam estabelecer uma relação de cuidado mais harmonioso com esses espaços ambientais.  
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5 OS PROBLEMAS AMBIENTAIS DA COMUNIDADE DA GRAVATÁ E A 

PERCEPÇÃO CRÍTICA DOS TRABALHADORES RURAIS 

 

O modelo de desenvolvimento econômico adotado, sobretudo de exploração dos 

recursos naturais, tem posto em risco a vida humana, o equilíbrio e a sustentabilidade planetária. 

A forma como o homem tem percebido o ambiente em sua volta, tem sido uma questão 

necessária à reflexão. A principal ideia aparentemente evidente é de que os recursos naturais 

não se esgotarão. Assim, passa a ocorrer de maneira desenfreada a matança de animais, as 

queimadas, a poluição das águas por lixos, esgotos, resíduos de fábricas e agrotóxicos, dentre 

outros episódios de degradação.   

 

5.1 AS QUEIMADAS 

 

Além dessas agressões, muitas outras também ocorrem especificamente em áreas rurais. 

Muitos agricultores utilizam das queimadas para limpar o solo para o plantio, prática que, além 

de provocar a degradação do solo, acaba por destruir milhares de formas de vidas que existem 

nesses espaços. Além disso, as queimadas provocam erosão, empobrecem o solo e 

consequentemente esgotam a capacidade dele se regenerar a curto prazo. Dias (2008), ao tratar 

das queimadas e incêndios florestais, os cenários e desafios, o prejuízo dessas ações para o 

ambiente, a saúde humana, a economia e o ecossistema para a fauna e flora, pontua que os 

prejuízos para o solo se dão da seguinte forma:  

 

Afeta a reciclagem de nutrientes (interfere na “lubrificação” da natureza); 

Causa a morte da biota (plantas e animais), reduzindo a biodiversidade; A 

redução da biodiversidade diminui a resiliência dos ecossistemas (nível de 

distúrbio que um ecossistema pode suportar sem precisar ultrapassar um 

ponto-limite para outra estrutura de funcionamento; capacidade de se adaptar); 

Elimina os predadores naturais de algumas pragas; Destroem nascentes e 

interrompe o fluxo de água para a atmosfera; Contribui para o aquecimento 

global (produz gás carbônico). A fumaça reduz a incidência da luz solar, 

diminuindo a produção primária (fotossíntese); Produz perda de nichos 

ecológicos; Produz feedback (retroalimentação) positiva sobre a mudança 

climática. (DIAS, 2008, p. 13)  

 

Todas essas mudanças vão ocorrendo e se acentuando de forma gradual, no entanto, 

com forte capacidade de afetar o bem-estar humano. Muito já se tem alertado para os riscos e 

os impactos aos espaços naturais; essas modificações bruscas fazem ocorrer desde perturbações 

ao equilíbrio natural da terra, até grandes problemas econômicas e sociais. De acordo com o 
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Boletim Mensal de Monitoramento de Queimadas10 (2016), responsável por monitorar 

incêndios florestais e focos de queimadas via satélite, os focos de incêndios no país podem 

chegar a 6.339 ao mês, e os estados brasileiros que mais registraram crescimentos em junho de 

2016 foram Mato Grosso, Tocantins e Bahia.   

A nível de avaliação no país, o cerrado, Amazônia e a mata atlântica foram os biomas 

mais agredidos por focos de incêndios, chegando a números correspondentes a 3.327 focos, 

1.723 e 869 focos respectivamente. A tabela abaixo ilustra a distribuição dos focos de incêndio 

no país por biomas.  

 

Quadro 6- Demonstrativo com a distribuição dos focos de queimadas por biomas  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Programa de Monitoramento e Risco de Queimadas e Incêndios Florestais (2016) 

 

Quadro 7- Demonstrativo da distribuição dos focos por estados em junho/2016 

Estado Nº de Focos 

Mato Grosso 1.417 

Tocantins 1.148 

Maranhão 709 

Pará 502 

Bahia 416 

Goiás 289 

Minas Gerais  263 

Rio Grande do Sul 261 

Paraná 238 

São Paulo 197 

Rondônia  170 

Piauí 153 

Mato Grosso do Sul 120 

                                                             
10 Boletim Mensal de Monitoramento de Queimadas    
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Amazonas  90 

Acre 87 

Santa Catarina  79 

Espírito Santo 49 

Distrito Federal 42 

Ceará 45 

Rio de Janeiro 37 

Roraima  07 

Alagoas 05 

Pernambuco 04 

Paraíba 04 

Amapá 02 

Sergipe 01 

Rio Grande do Norte 01 

Fonte: Programa de Monitoramento e Risco de Queimadas e Incêndios Florestais (2016) 

 

A Bahia lidera a quinta posição no país com o surgimento de focos de incêndios no mês 

analisado. Uma das consequências para esse surgimento se dá em decorrência da escassez de 

chuvas, consideradas abaixo da média para o período analisado, sobretudo na região Norte e 

Nordeste do país. Numa compreensão mais estrita sobre as questões ambientais e tendo sido 

percebida de maneira mais crítica essa realidade pelos moradores do povoado do Gravatá, zona 

rural do município de Muritiba, podemos classificar as queimadas na região como sendo um 

problema de degradação ambiental.  

No Gravatá, muitos dos moradores da localidade têm o hábito de produzir fogo no 

quintal das casas para a queima do lixo: folhas de árvores, galhos e até plásticos, 

consequentemente favorecendo a poluição na comunidade. Geralmente a prática de utilização 

do fogo como recurso busca atender uma necessidade imediata desses agricultores, que 

precisam ter as áreas limpas para o cultivo da lavoura, dentro de um período curto de tempo, os 

quais consideram apropriado para o plantio, além disso, a queima representa redução de custos 

na localidade com mão de obra ou máquina agrícola, que necessariamente seriam utilizadas 

para preparar o solo.   

 

O ato de queimar é negativo do ponto de vista agrícola, uma vez que o solo 

perde nutriente e os microrganismos que garantem a fertilidade. Dessa forma, 

a fina camada da superfície do solo fica empobrecida e, no decorrer de 

consecutivos plantios, a situação se agrava gradativamente resultando na 

infertilidade da área. Do ponto de vista ambiental, as queimadas são 
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responsáveis pelo desmatamento de grandes áreas nativas, pela extinção de 

espécies da fauna e da flora e pela emissão de gases poluentes. (CARCARÁ; 

NETO, 2011, p. 80).  

  

Na direção da incompreensão, da pouca criticidade do trabalhador rural, da prática 

desmedida da utilização das queimadas, são vitimados animais e muitas microvidas, que deixam 

de agir num ciclo natural de manutenção biológica da terra, constantemente agredida em sua 

totalidade por esses mecanismos ditos corretivos.  

 

5.2 QUEIMADAS DE VEGETAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA O 

PLANTIO 

 

Utilizada como forma de limpar o campo para o plantio da próxima lavoura, as 

queimadas da vegetação são ainda muito praticadas pelos pequenos agricultores brasileiros. A 

utilização do fogo como limpeza do campo traz sérios danos para o meio ambiente, entre os 

quais se destacam: redução da flora microbiana da terra, responsável por transformar os restos 

de matérias orgânicos em nutrientes para as plantas; redução dos nutrientes como fósforo, 

nitrogênio e potássio, conhecidos como macronutrientes, os quais têm sua importância vital 

para as plantas;  prejuízo à fauna, pois acaba matando diversos animais, além de deixar o solo 

desprotegido, contribuído significativamente para o processo de erosão.  

Segundo Carcará e Neto (2011): 

Os agricultores reconhecem que as queimadas eliminam a cobertura vegetal 

original e diminuem a fertilidade do solo, afetando a produtividade e produção 

animal e agrícola. Mas é a educação formal que vai explicar como se dá essa 

perda parcial ou total do solo seja por fenômenos físicos (erosão) ou 

fenômenos químicos (salinização e alcalinização); por que ocorre a 

diminuição de recarga dos lençóis freáticos, através da falta de cobertura 

vegetal, causando o comprometimento da qualidade dos recursos hídricos; 

como ocorre a aceleração do processo de desertificação em áreas susceptíveis, 

ficando estas impróprias para sustentação de cobertura vegetal. (CARCARÁ; 

NETO, 2011, p. 92). 
 

Por isso é importante a prevenção das queimadas, considerando a educação como foco 

principal de promoção junto aos agricultores com baixa escolaridade, por meio de processo de 

educação não formal, de modo a possibilitar estratégias de utilização equilibrada do fogo, bem 

como alternativas de produção com manejos de culturas de ares de plantio, respeitando a 

eficiência da vegetação secundária no combate às pragas. 
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Figura 16- Imagem ilustrativa em espaço de produção agrícola em que foram realizadas queimadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Diante do problema da escassez de água que temos em várias regiões do país, as 

queimadas da vegetação agravam este quadro, pois desprotegem as nascentes do rios e córregos, 

fazendo com que, ao longo do tempo, acabem secando, principalmente por causa do 

assoreamento das suas margens, facilitando o assoreamento nos períodos de fortes chuvas, e 

permitindo que sejam carregados todo tipo de materiais para o leito do rio. Redin e outros 

autores (2011) abordam os impactos da queima sobre atributos químicos, físicos e biológicos 

do solo:  

As queimadas podem ser provocadas direta ou indiretamente pelo homem. No 

Brasil, o fogo é utilizado, de modo geral, diretamente para: (a) limpeza de 

áreas tanto agrícolas como florestais, (b) renovar pastagens, melhorando a 

oferta e qualidade dos alimentos; (c) abrir novas fronteiras agrícolas, (d) 

melhorar o manejo de pré-colheita da cultura da cana-de-açúcar e (e) controlar 

pragas e doenças em culturas (anuais e perenes), em manejo pós-colheita, 

entre outras. (REDIN, M. et al. 2011, p. 382).  

 

A queima da vegetação causa sérios danos à saúde dos moradores das comunidades 

próximas aos locais de queimadas, principalmente as crianças e idosos, sobrecarregando as 

unidades de saúde do município, aumentando os casos de doenças respiratórias na população. 

Para Ribeiro e Assunção (2002, p. 125): “os estudos dos efeitos das queimadas para a saúde 

humana são muito escassos, tanto no Brasil quanto no exterior, em que pese quase toda a 

literatura que trata das emissões atmosféricas produzidas por queima de biomassa mencionar 

que elas causam efeitos deletérios à saúde”. Ainda segundo os autores:  

 

No caso das queimadas, estaríamos analisando a influência de fatores 

exógenos abióticos que poderiam ter um ou mais efeitos diretos, além de 
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desencadear efeitos indiretos, tais como alterações macro e microclimáticas 

com consequências (sic) sobre elementos bióticos que, por sua vez, poderiam 

alterar o equilíbrio saúde/doença numa dada região. Muitos efeitos potenciais 

para a saúde humana podem resultar direta ou indiretamente das mudanças 

climáticas. Alterações na prevalência e disseminação de doenças infecciosas, 

mediadas por processos biológicos, ecológicos, sociais interligados poderiam 

ter significativo impacto na saúde pública e na sociedade, apesar de ainda não 

terem sido realizados estudos quantitativos em profundidade para entender 

tais processos. (RIBEIRO; ASSUNÇÃO, 2002, p.125). 
 

Dias (2009), em seu livro Queimadas e Incêndios Florestais: Cenários e Desafios: 

Subsídios para a Educação Ambiental, aponta as principais consequências das queimadas e 

incêndios florestais para a saúde humana: 

 

Causam e/ou agravam doenças respiratórias como bronquite e asma; 

provocam dores de cabeça; náuseas e tonturas; conjuntivites; irritação da 

garganta e tosse; induzem maior uso de broncodilatadores (causadores de 

efeitos colaterais indesejáveis como agressões ao estômago, rins e fígado); 

crianças e idosos são os mais afetados; l produzem alergias na pele; l agravam 

problemas gastro-intestinais; l promovem complicações em pacientes com 

doenças cardiovasculares e/ou pulmonares, aumentando a mortalidade; l 

induzem efeitos danosos sobre o sistema nervoso; l produzem efeitos 

negativos no desenvolvimento do feto; l reduzem a percepção visual e a 

habilidade para realizar tarefas; l reduzem a concentração de oxigênio a níveis 

críticos; l elevam a concentração de monóxido de carbono (gás letal); l causam 

intoxicação e até a morte. (DIAS, 2009, p.12) 
 

Além de trazer sérios problemas à natureza e à população, as queimadas produzem um 

prejuízo econômico muito grande ao país, pois inúmeros são os relatos de vários aeroportos e 

rodovias que necessitaram interromper seus fluxos de operação aguardando a melhora da 

visibilidade nas pistas. Afetam as linhas de transmissões de energia elétricas, telefonia e 

Internet. O mesmo autor ainda considera que as queimadas têm sido responsáveis por grandes 

prejuízos econômicos e sociais ao afirmar que: 

 

As queimadas e os incêndios florestais iniciam uma cadeia crescente de 

consequências (sic) negativas, cujas interrelações (sic) são imprevisíveis. 

Destacam-se: Aumento de atendimentos hospitalares e gastos gerais com a 

saúde; Interrupções no fornecimento de energia elétrica com danos gerais; 

Problemas no abastecimento de água; Queda da produtividade agrícola devido 

à desidratação do solo (ressecamento) e perda de nutrientes; Elevação dos 

preços dos alimentos; Comprometimento da segurança e do funcionamento do 

transporte aéreo e rodoviário devido à redução da visibilidade; Queimadas e 

Incêndios Florestais – Cenários e Desafios 13 Suspensão de atividades 

educacionais e de lazer; Contribuição para as mudanças climáticas (induzem 

secas, inundações, tempestades, ciclones e outros). (DIAS, 2009, p.12). 
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Sobre o ponto de vista agronômico, a utilização de queimadas para o plantio já não é 

aconselhável devido aos inúmeros problemas levantados anteriormente. Hoje são apresentadas 

do grande ao pequeno trabalhador rural diversas formas para o não uso das queimadas: o plantio 

direto, que aproveita os restos da cultura passada, realizando novo plantio por cima dos 

materiais que estão no solo, a compostagem com restos de cultura e outros materiais orgânicos, 

o uso de máquinas agrícolas para revirar o solo. Estes são alguns exemplos do que o homem do 

campo tem a seu favor para os trabalhos diários no cultivo da terra.  

Algumas cidades do país, a exemplo do interior de São Paulo, já criaram leis específicas 

que proíbem o uso do fogo nas lavoras. Em São José dos Campos, no dia 10 de julho de 2007, 

o prefeito sancionou a Lei nº 7361 proibindo o uso de queimadas em todo território do 

município, visando manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. No mesmo ano, 

também o município paulista de Americana sancionou a Lei nº 4504/07, que proíbe a queima 

de canaviais no território do município com a aplicação de multas para quem descumprir o que 

determina a lei criada. 

 

5.3 A INFESTAÇÃO DE CARAMUJOS NA LOCALIDADE DO GRAVATÁ DE BAIXO 

 

De acordo com Salati e outros (2006), a invasão por espécies exóticas é a segunda maior 

ameaça mundial à biodiversidade, perdendo apenas para o desmatamento. Dentre as piores 

espécies invasoras do mundo está o caramujo africano Achatina fulica. Devido ao seu sucesso 

como invasor, sua distribuição abrange quase todos os continentes (África, Américas, Leste e 

Sul da Ásia e Oceania), inclusive regiões temperadas, como o Sul do Japão (RAUT; BARKER, 

2002). No Brasil, a espécie foi introduzida em 1988, no estado do Paraná, para fins alimentares 

(TELES; FONTES, 2002). 

O Brasil vive a fase explosiva da invasão de A. fulica, estando presente em 24 dos 26 

estados brasileiros (sem registro apenas no Acre e Amapá) e no Distrito Federal (THIENGO et 

al., 2007, apud AGUDO-PADRÓN, 2009). Mas, por questão cultural e, ainda, pela falta de 

controle de qualidade e fiscalização, a carne desse molusco não foi bem aceita (FISCHER; 

COLLEY, 2004). Diante disso, os criadores desativaram seus plantéis, gerando fuga ou 

liberação intencional de exemplares (VASCONCELLOS; PILE, 2001).  

A existência de densas populações de A. fulica em vida livre, além dos prejuízos 

econômicos e ao ambiente, tem importância para a saúde pública por se tratar de uma espécie 

envolvida na transmissão de duas zoonoses, como a angiostrongilose abdominal, causada pelo 

nematódeo Angiostrongylus costaricensis (MORERA; CESPEDES, 1971), e a 



83 
 

meningoencefalite eosinofílica, causada pelo Angiostrongylus cantonensis (CHEN, 1935) 

(THIENGO; FERNANDEZ, 2010).  

Os danos, incômodos e dúvidas da população, causados pela infestação dessa espécie, 

podem ser comprovados pela literatura, bem como pela crescente demanda de informações de 

várias partes do país que chegam ao Laboratório de Referência Nacional em Malacologia 

Médica, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro (THIENGO et al., 2008). A foto abaixo 

traz imagem do tipo de caramujo encontrado em áreas rurais da cidade de Muritiba. 

 

Figura 17- Caramujo Africano (Achatina fulica) 

Fonte: Autor (2018) 

 

O Município de Muritiba, a exemplo de outras cidades do estado da Bahia, também se 

encontra infestado pelo caramujo africano (THIENGO et al., 2007). Nesse município, em 

especial nas comunidades rurais de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, esses moluscos são 

encontrados nos quintais das residências, nas ruas e, até mesmo, dentro da escola da 

comunidade.  
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6 ESPAÇOS NATURAIS DA CULTURA POPULAR: ESPECIFICIDADES E 

SIGNIFICADOS 

 

O trabalho na área rural é carregado de especificidades. Os trabalhadores rurais, homens 

e mulheres, têm uma relação forte com a terra, com a vegetação, com as árvores frutíferas, com 

córregos e nascentes, e até com os animais silvestres existentes naquele local. A relação do 

homem agricultor com a natureza e o ambiente que o cerca é de harmonia e conhecimento. O 

canto dos pássaros, o florescer das árvores para a frutificação, o rugido dos animais, os sons 

das aves de criação no quintal e até o canto da Acauã. No jornal online Palavra Rural (2011), 

encontramos a seguinte consideração para este inusitado pássaro: 

 

A Acauã é um pássaro parecido com um gavião, e ocorre em várias regiões do 

Brasil. No Norte de Minas Gerais, acredita-se que quando ela canta está 

agourando alguém. A infeliz pessoa agourada, segundo a crença, não dura 

muito tempo. O que se diz é que quando a “coã”, como é chamada na região, 

canta fatalmente alguém ali por perto morre no dia ou morrerá em breve11.  

 

Na região rural do recôncavo baiano, este pássaro é conhecido como Mancanhã e seu 

canto, nesta região, também indica morte de alguém, segundo as crendices populares do local, 

de modo que, quando ele canta, a conversa logo se espalha no povoado com a seguinte 

expressão: “A Mancanhã cantou, vai morrer gente por aqui estes dias”.  

A ave que anuncia morte é um exemplo que mostra a relação direta do homem e da 

mulher da roça com a natureza, com o ambiente e com o meio ambiente no espaço de trabalho 

e vivência. Esses elementos, crendices e tantas outras tradições da cultura popular local - como 

debulhar o amendoim que vai ser plantado e jogar as cascas das vagens na estrada, para ter boa 

colheita; a mulher de “saia vermelha”, chamada dessa forma pelos lavradores, mulher no 

período menstrual, não deve entrar na roça de inhame na fase de plantação para que o mesmo 

não crie manchas no período de desenvolvimento; não soltar “pum” plantando amendoim, para 

não ficarem murchos sem grãos, entre tantas outras crenças - faziam e fazem parte deste 

universo particular que é o meio social rural.  

A relação do trabalhador rural com a terra, com o meio ambiente que o cerca tem sofrido 

modificações pela própria evolução cultural e as novas formas de manejo do solo com máquinas 

agrícolas e outros instrumentos para colheita e beneficiamento da produção, que tem 

                                                             
11 Disponível em PALAVRA RURAL, de 5 jul. de 2011, na página 1. 
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contribuido para melhorar as condições sociais e econômicas das pessoas que vivem na zona 

ruaral. Segundo Cardoso (2012):   

 

Na análise da evolução das comunidades rurais, é interessante notar as 

diferenças do canário rural ao longo do tempo. As casas antigas eram de taipa, 

sem água encanada, com quase nada de conforto. Protegiam do sol e da chuva 

tão somente. Atualmente, a maioria delas, além da água disponível, é dotada 

de energia elétrica e, com ela, de vários itens capazes de proporcionar 

conforto, como ventiladores, por exemplo. Algumas estão ligadas na rede 

mundial de computadores, a internet. (CARDOSO 2012, p. 36). 

 

Cardoso expõe a evolução que ocorreu e vem ocorrendo ao longo do tempo nas 

comunidades rurais. As moradias decadentes ganharam outras formas, mudando a paisagem 

desses espaços que se assemelham às construções de áreas urbanos. Porém, os povoados 

conservam em muitos aspectos suas particularidades, principalmente a relação com o espaço 

geográfico, “roça” e a natureza. Para Candido (1975):  . 

 

A roça, as águas, os matos e campos encerravam-se numa continuidade 

geográfica, delimitando esse complexo de atividades solidárias – tal forma, 

que as atividades do grupo e o meio em que elas se inseriam formavam por 

sua vez uma continuidade geossocial, um interajuste ecológico, onde cultura 

e natureza apareciam, a bem dizer, como dois pólos de uma só realidade 

(CANDIDO, 1975, p. 173). 
 

A relação da natureza com a cultura era característica do homem rural; as suas atividades 

diárias entrelaçavam-se aos recursos naturais, a sua vida social e o meio ambiente. Comumente 

em áreas rurais, o trabalhador, próximo ao meio-dia, descia para as nascentes para “dar água 

aos animais”, aproveitando esta atividade para tomar banho no rio, tanque, fonte, cacimba ou 

bica. Estes espaços naturais/culturais faziam parte de sua rotina de movimento espacial, 

geográfico e cultural. 

Neste trajeto, cortava um galho de árvore para desbastar o caminho, abria um rego com 

enxada para a água descer com fluência, montava no animal que o trazia de volta, ouvia o 

relinchar dos jumentos anunciando o meio-dia. Em outros casos, o ouvir da manivela cujas latas 

desciam aligeiradas nas cisternas para tirar água, para dar de beber aos animais, tomar banho e 

outras atividades da casa, ao chegar da roça num turno árduo de trabalho. 

O avanço do homem moderno chegou à zona rural, e que bom que chegou! Com ele, a 

eletricidade. Ouve-se muitos sons de bombas em cisternas jogando água, a manivela caiu em 

desuso; também não se ouve o barulho intenso do motor a gasolina, que foi substituído pelo  

silencioso motor elétrico para cevar a mandioca, assim como o som do rodo que o produtor 
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utilizava para torrar a farinha também desapareceu, dando lugar nos tempos atuais ao forno 

elétrico com engrenagem sutil, que predomina nos espaços das casas de farinha. Brandemburg 

(2010, p. 417), nos seus escritos sobre Rural Tradicional ao Rural Socioambiental, nos diz que: 

“A prática de substituição de artefatos tradicionais por industriais alimenta um sentimento de 

superioridade, fazendo com que muitos se sintam diminuídos na medida em que não conseguem 

inserir-se na nova dinâmica de relações de troca e adquirir artefatos que conferem prestígio 

social perante o grupo.” 

Com essa afirmação, percebemos que as novas tecnologias, importantes no processo de 

vida do homem na terra, não são adquiridas apenas pela necessidade e pelo uso que se faz dela, 

mas também por um processo de prestígio social. No caso do homem do campo, trocar um 

motor que funciona a gasolina por um motor  elétrico, trocar um carneiro que joga água de uma 

nascente para sua propriedade por uma bomba elétrica, trocar o filtro de barro pela geladeira é 

uma questão de estar também inserido nos avanços sociais, econômicos e culturais oferecidos 

pela sociedade moderna. Ainda com base nas reflexões de Brandemburg (2010, p. 417): “o rural 

reconstruído, ou reflexivo, é uma característica da modernidade avançada. É o rural em que o 

tradicional não é simplesmente substituído pelo moderno, mas é ressignificado, assim como a 

natureza é revalorizada e, juntamente com as questões ambientais, passa a ser tratada como uma 

política pública”. 

Os hábitos e costumes do homem do campo que precisava ir ao rio, fontes, bicas e 

cacimbas para tomar banho, buscar água ou dar de beber aos seus animais, mudaram muito ao 

longo do tempo, devido às alterações no contexto social desta população, com os serviços 

básicos de eletrificação e água encanada tratada. Citamos, como exemplo, as comunidades de 

Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, cenário deste estudo, cujo modo de vida da população 

sofreu relevantes transformações. 

Com as mudanças, os moradores, trabalhadores e trabalhadoras rurais deixaram de 

ocupar, preservar e valorizar os espaços de recursos naturais, que tanto foram úteis por décadas 

e gerações, atendendo as necessidades locais e de pessoas de outras regiões. Citamos o riacho 

da bica do Vilambuim, que por muitos anos foi utilizada pela população local como recurso de 

grande importância para a comunidade. 
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Figura 18 - Bica no riacho do Vilambuim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Pela dificuldade de acesso à água, os moradores do entorno utilizavam com grande 

frequência a água do riacho em seus vários locais de curso, para lavagem de roupas, banho, 

beberagem dos animais e outras utilidades na casa, carregadas em latas, baldes e potes. Para 

muitas famílias era a única alternativa de água mais próxima. Era muito frequentada também 

por pessoas de outras localidades que levavam roupas em animais para serem lavadas. Pessoas 

da cidade também utilizavam como alternativa de turismo e lazer nos finais de semana, pois a 

água no local da bica tinha queda forte e curso perene, sendo propícia para o banho 

principalmente no período de calor. Nas orientações básicas do Turismo Rural (2003), este é 

definido como: 

 

Turismo Rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio 

rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a 

produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural 

da comunidade.” (BRASIL, 2003, p.11) 
 

O turismo rural e o ecoturismo cada dia vem ganhando espaço, sendo uma atividade 

econômica em ascensão. É uma alternativa nos espaços rurais de preservação ambiental e nas 

áreas de recurso natural/cultural que não são utilizados com as mesmas especificidades, 

principalmente no meio rural, devido aos avanços e infraestruturas que também chegaram ao 

campo, como lavar roupas em rios, fontes e cacimbas. 
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6.1 A RESSIGNIFICAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E CULTURAIS  

 

Ressignificar os espaços culturais de recursos naturais, para outra finalidade, a exemplo 

do ecoturismo, é uma alternativa de preservação de espaços que ao longo do tempo sofreram 

modificações pelo desmatamento, poluição com resíduos sólidos e alguns com esgoto  

doméstico nos casos dos rios, riachos e outros corpos d’ água. 

Em Muritiba, assim como em vários municípios do Brasil, estes espaços de recursos 

naturais estão sendo desprezados, pois na maioria deles não há uma política de conservação e 

utilização de forma sustentável pelas gerações. É possível apresentar alguns exemplos de   

espaços de recursos naturais, carregados de significados e de uma grande historicidade que 

estão em completo abandono no município: Cachoeira do Poço da Roda, Cachoeira do Buraco 

do Inferno, Cachoeira do Rio Cachoeirinha, Fonte dos Padres, Fonte do Caquende (CARDOSO, 

2012, p. 290). A Fonte dos Padres data do início da reconstrução do arraial e era utilizada pelos 

padres Jesuitas. A fonte do Caquende também é centenária. A excelente qualidade de suas águas 

proporcionou o abastecimento de água potável à população durante muito tempo, estando 

atualmente sem utilização. 

 

Figura 19 - Antiga Fonte dos Padres - Cidade de Muritiba 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CARDOSO (2012, p. 290) 

 

Esses espaços de grande relevância para história do município assim como os seus 

habitantes, estão se perdendo com o tempo, ficando apenas nas lembranças das pessoas mais 

idosas e nos escritos dos pesquisadores como podemos observar em Cardoso (2012) no seu 
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livro “Muritiba Resgatando sua História”.  O título do livro faz alusão às práticas que o 

município precisa adotar para o resgate não só da memória, mas sim do seu patrimônio de 

recursos naturais, revitalizando esses espaços de tão grande importância para a geração presente 

e para as futuras.  

A revitalização do espaço poderá contribuir para preservação do meio ambiente, 

normalizando o curso de água das nascentes, pequenos afluentes que ajudam na manutenção 

dos rios, assim como transformar num espaço de lazer e conhecimento cultural pela 

representatividade história, podendo ser fonte de economia e renda para o município. 

No povoado Gravatá, também é possível encontrar recursos naturais/cultural que foram 

abandonados pelos proprietários e comunidade local: Caixinha, bica no riacho de pai Pio 

(extinta) e bica no riacho do Vilambuim como já falamos acima. A bica do Vilambuim tem 

também uma historicidade muito rica, pela utilização que a comunidade do Gravatá de Baixo e 

adjacências faziam dela, além de suprir água para o fabrico de aguardente, instalada em suas 

margens, cujas ruínas existem até hoje. Por isso a bica é conhecida também pelos mais velhos 

da região como bica do Alambique. 

A revitalização destes espaços é de fundamental importância para os moradores assim 

como para biodiversidade da região, que necessitam destas nascentes para o equilíbrio da fauna 

e flora existentes. Além de despertar a comunidade local e visitante para a necessidade de 

preservação, propiciando meios para uma consciência crítica e preservacionista em relação ao 

meio ambiente, pode-se utilizar destes recursos sem degradar, poluir ou desmatar.  

 

6.2 O RIO CAPIVARI 

 

O Rio Capivari sempre foi considerado de grande importância para a região, e nos 

últimos tempos o que tem se observado é que o rio vem passando por grandes problemas 

ambientais. Esse tem a sua nascente no município de Castro Alves, na Vila de Petim, passando 

por seis municípios do recôncavo até sua foz no rio Paraguaçu. Poelking e outros autores (2013) 

descrevem o seguinte: 

 

A bacia hidrográfica do rio Capivari situada a margem direita é uma sub-bacia 

do baixo Paraguaçu, localizada na região do Recôncavo no Estado da Bahia, 

ocupando uma área de 316,8 km2. Delimitada pelas coordenadas -12°35’ e -

12°45’ de latitude sul e -39°15’ e -39° de longitude oeste. Possui um 

comprimento de 42 km, com escoamento no sentido geral Oeste/Leste. 

Compreendendo um total de sete municípios, são eles: Castro Alves, Sapeaçú, 

Cabaceiras do Paraguaçú, Cruz das Almas, Muritiba, Governador Mangabeira 

e São Félix. (POELKING et.al. 2013, p. 01 ) 
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No mapa abaixo representativo da bacia do rio Capivari, podemos observar que ele serve 

como marco divisor entre o município de Cabaceiras do Paraguaçu e Sapeaçu, entre o município 

de Cruz das Almas e Cabaceiras do Paraguaçu, entre o Município de Muritiba e Cruz das Almas 

e entre o município de São Félix e Muritiba. Sendo a maior parte de seu percurso pertencente 

ao município de Muritiba. 

 

Figura 20- Mapa do percurso do rio Capivari, da nascente a sua foz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://prezi.com/lthxllvthw7f/analise-microbiologica-do-rio-capivari/> Acesso 

em 20 de jul de 2018. 

 

Mascarenhas (2015) afirma que: 
 

O Rio Capivari vem sofrendo sérios problemas ambientais, com a devastação 

das suas matas ciliares, o assoreamento e iminente risco de contaminação por 

produtos químicos que são transportados nos vagões dos trens, que trafegam 

naquela região em direção ao município de Iaçu e cujos freios são revisados 

na pequena e depredada Estação Salvador Pinto, ali existente 

(MASCARENHAS, 2015, p. 01). 

O rio, que rio? Ao olhar para o Capivari, em muitos trechos, e remetendo-nos ao cenário 

deste estudo de projeto de mestrado, não se vê mais rio. Apenas vegetação fechada, a presença 

humana é escassa, não tem mais caminhos feitos nas idas e vindas para levar o gado e o jumento 

para beber,  não tem mais trilhas feitas para entrar e armar anzol e jereré, não tem mais pedras 

límpidas onde sentavam mulheres, homens e crianças para descansar e secar suas roupas das 

pescarias, realizadas com cestos e redes; não tem mais ingazeiros com vegetação rala e rasteiras, 

onde sentavam para bater papo na beira do rio e comer farofa, sempre presentes nas pescarias, 

https://prezi.com/lthxllvthw7f/analise-microbiologica-do-rio-capivari/
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ao som da correnteza, enquanto as crianças tiravam outros barulhos do rio jogando pequenas 

pedras e sementes do ingá. Som que não se ouve mais. Não vemos gente, crianças no rio, 

tampouco barulhos de fortes correntezas. Ouvimos o som apenas em poços com depressões, da 

correnteza no período do inverno ou chuva de trovoada. Hoje, ao chegar ao rio, há apenas 

silêncio e calmaria, quebrados em alguns instantes do dia pelo som do trem, cuja estrada de 

ferro margeia o Capivari, carregando, solitário, dezenas de vagões com minério e combustível 

para as indústrias. 

 

Figura 21- Poço Novo - rio Capivari 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autor (2018) 

O Capivari sempre foi de grande importância para a população de seu entorno. No 

município de Muritiba, já próximo a sua foz, ganha o nome de rio Cachoeirinha, com suas belas 

quedas d’água originando a Cachoeira do Poço da Roda, a Cachoeira do Buraco do Inferno e a 

Cachoeira do Rio Cachoeirinha.  Cardoso (2012) informa que:  

Relembrar nossa infância é lembrarmo-nos de nossos passeios ao rio Capivari, 

ao nosso querido rio Cachoeirinha, de nossas trilhas e dos inesquecíveis 

banhos. Nos anos 1950 e 1960, o rio era uma opção de lazer nos finais de 

semana, com as famosas feijoadas nas margens. Nossas trilhas, enquanto 

nossas mães lavavam roupas nas águas límpidas do seu leito, incluíam os 

pontos de maior atração: o famoso poço da roda e as cachoeiras do Buraco do 

Inferno (CARDOSO, 2012, p. 291). 

Estes espaços que já foram de grande relevância para a população muritibana que 

utilizava o rio para muitas funções, como a  pesca, lavagem de roupas, bebedouros de animais, 

prática do lazer e também cenário de descoberta dos jovens e adolescentes que aprendiam a 
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nadar, pescar e percorrer trilhas nas suas margens, descobrindo outros poços a exemplo do poço 

da roda, buraco do inferno, poço da “zuada” e outros, enquanto as mães lavavam roupas e 

colocavam para quarar, uma prática bem comum da época. Nos finais de semana esses espaços 

eram pontos de lazer, arraigado de comidas e bebidas. Nas imagens abaixo pode-se observar 

trechos do rio Capivari que em Muritiba ganha o nome de Cachoeirinha. 

Figura 22- Cachoeira do Poço da Roda - Cachoeirinha- rio Capivari 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte:  Hélio Alves (2017) 

 
Figura 23- Cachoeirinha - rio Capivari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Fonte: Hélio Alves (2017) 
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Figura 24 - Cachoeirinha- Buraco do Inferno - rio Capivari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http:\\belezasnoreconcavo.blogspot.com\20099_06_01archive.htm> 

Acesso em 20 de jul. de 2018. 

 

No povoado Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, a comunidade ribeirinha marca o rio 

Capivari com pontos de referências nomeando os seguintes poços: Poço da Mariana, Poço da 

Passagem de Azinha, Poço Novo, Poço das Sete Casas, Poço do Caboclo, Poço da “Zuada”, 

Poço de Coló e Poço da Balança.  

Os poços, como chamam a população ribeirinha, são espaços do rio Capivari 

delimitados pela comunidade para indicar localização no curso do rio, além de ser pontos de 

fácil acesso para pescaria, bebedouro e banho de animais, lugar propício para o banho humano, 

área de lavagem de roupas, espaço para nadar como atividade de lazer, a exemplo do Poço da 

Prainha,  Poço da Balança e Passagem de Azinha, que eram bem frequentadas nos finais de 

semana, principalmente no verão pelos moradores da região e municípios do entorno. 

 

6.3 O RIO CAPIVARI E O PROCESSO DE DEGRADAÇÃO 

 

A bacia do Capivari, de grande importância para a região, é um afluente relevante do 

rio Paraguaçu, mas a cada dia aumentam os seus problemas. A comunidade ribeirinha e 

adjacentes não a utilizam mais para pesca, banho, bebedouros para animais, atividade de 

turismo e lazer. Ocorreu um completo abandono do rio, que já foi a base da alimentação de 

várias famílias com a atividade da pesca. De acordo o relato de uma trabalhadora rural, 

moradora ribeirinha, as pessoas não utilizam mais o rio: 
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A gente cansava de ver as mulheres desceno cedo, com cestos pra pescar, só 

subia de noite. Gente daqui, Mangabeira, Bonsucesso. Aqui era um sobe e 

desce de gente pra pescar. Gente descendo para dar água aos animá e o povo 

que vinha pra tomar banho e fazer farra aí em baixo. Dia de domingo era tanta 

gente que descia da Sapucaia, pra ali pra baixo, pra o poço novo. Hoje acabou 

tudo, não ver mais ninguém, o rio tá abandonado. (TRABALHADORA 

RURAL, 2018).  
 

No relato dessa senhora, trabalhadora rural, podemos perceber o quanto a comunidade 

tem se distanciado do rio. Mas, o que levou as pessoas a se afastarem do Capivari? A resposta 

está nos escritos de vários pesquisadores, em livros, anais de congressos, revistas, sites na 

internet que apontam os problemas do rio e a falta de uma política pública que possa solucionar 

ou amenizar tais problemas. Porém dados mais concretos são revelados pelos próprios 

moradores ribeirinhas e da região sobre os problemas do Capivari: poluição por esgotos 

domésticos, assoreamento e intermitência são os principais problemas apontados pelas pessoas 

que frequentavam o rio e usufruíam de seus benefícios. 

 

6.4 RIO CAPIVARI: INICIATIVAS DE REVITALIZAÇÃO 

 

A revitalização do rio Capivari é uma questão que tem sido discutida nas escolas, 

universidades, ONGS, associações, pesquisadores, ativistas e dirigentes municipais, por meio 

das secretarias de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente dos municípios que compõem a 

bacia do rio Capivari. Mas, muitas iniciativas não têm passado da discussão, do diálogo. Porém, 

algumas têm sido desenvolvidas, através de iniciativa de estudantes e pesquisadores em parceria 

com comunidades ribeirinhas e órgãos públicos. 

Citamos como exemplo o “Projeto Rio Capivari”, uma ação prática de grande relevância 

no processo de formação, conhecimento, conscientização, reflexão, despertando para o cuidado 

com o rio Capivari, sua preservação e a necessidade urgente de revitalização. O projeto foi 

desenvolvido em outubro de 2011, tendo seu início em 2010. As atividades foram realizadas no 

curso do rio que ganhou o nome de “rio Cachoeirinha”, no município de São Félix, limite com 

o município de Muritiba. 

De acordo com os organizadores, o projeto contou com a participação da comunidade 

ribeirinha, professores, alunos e demais funcionários das escolas do município de São Félix, 

dirigentes municipais, vereadores, prefeitos e estudantes da UFRB. Também teve a participação 

dos profissionais da área da saúde como Agentes Comunitários de Saúde, Direção Regional de 

Saúde, Agentes de Endemias, Coordenação de Combate à Dengue, Coordenação da 

Esquistossomose e Saúde Bucal. 
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As ações desenvolvidas neste projeto contaram com a parceria do Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), Prefeitura Municipal de São Félix e Comunidade ribeirinha do povoado 

Cachoeirinha.  

 O poema abaixo aborda os saberes do trabalhador e da trabalhadora rural  para a 

preservação ambiental. 
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Trabalhador Rural Preserva 

Problemas ambientais 

O homem trabalhador 

Na sua labuta da roça 

Na lida de produtor 

Quem acha que não sabe 

Engana-se, sim senhor 

Sabe de muita coisa 

O pequeno agricultor 

A preservação ambiental 

Discute com valor 

  Ensinando a muita gente 

O estudante, o pesquisador 

Que produzir, sem desmatar 

Não só aprende com professor 

No conhecimento empírico 

Homem da roça vira doutor 

No seu local de vivência 

No seu espaço de labor 

Desequilíbrio ambiental 

Na cidade e interior 

Precisa ser discutido 

Diz o homem lavrador. 

Autor: Vangivaldo Menezes 
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7 PRÁTICA EXITOSA QUE CONTRIBUI COM A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

NO POVOADO GRAVATÁ 

  

A preservação do meio ambientais nos tempos atuais é uma questão que não poderá  

ficar apenas em discursos e falácias. É preciso que se torne uma prática do cotidiano nos 

variados setores da sociedade, quer seja no espaço familiar, na escola, no comércio, na indústria, 

nas universidades, nos movimentos sociais, enfim, em todos os espaços de vivência do ser 

humano.  

O povoado Gravatá, zona rural do município de Muritiba, através de movimentos sociais 

e também de grupos organizados, tem desenvolvido algumas ações que conceituamos como 

exitosas,  pois além de propiciar a prática da preservação ambiental, buscam depertar uma 

consciência crítica e preservacionista. A prática da reutilização e reaproveitamento, além de 

colaborar para um ambiente mais saudável, com menos resíduos sólidos e líquidos que 

colaboram com o desequilíbrio ambiental, tem se tornado fonte de renda para a localidade, 

tornando-se importante para o desenvolvimento da comunidade. A seguir, elencamos algumas 

práticas exitosas na comunidade que poderão servir como modelo para outras regiões.  

 

7.1 FEIRA DA AMIZADE 

 

No povoado Gravatá de Baixo, a comunidade local, nos últimos 20 anos, vem 

apresentando experiências exitosas, com ações que colaboram com a preservação do meio 

ambiente. Desde 1998, a comunidade começou a realizar, uma vez  por ano, a Feira da Amizade. 

O evento tinha a finalidade de angariar fundos para a construção do templo religioso, mas com 

o passar do tempo foi ganhando outra ultilidade. O evento realizado no povoado comercializava 

produtos doados pelos próprios moradores. Frutas, verduras, cerais, raízes, aves, plantas 

ornamentais,  além de roupas, sapatos, utensílios domésticos, bijuterias, artesanato, com os 

quais são formados os bazares. A reutilização de materiais é uma alternativa para a maior  

utilização de produtos industrializados, já que no mundo globalizado as pessoas a cada dia se 

tornam mais consumistas e descartam  os produtos com facilidade.  

A reutilização dos produtos na comunidade, como roupas, utensílios domésticos, 

sapatos, móveis, eletrodomésticos e outros materiais, tais como garrafas de vidro, garrafas peti, 

tampas de garrafas e tantos outros materiais que seriam jogados no lixo, são utilizados para 

confecção de artesanato que eram comercializados na feira. O envolvimento da comunidade na 

confecção e compra dos produtos despertava uma consciência preservacionista tão importante 
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para o mundo moderno, na qual o descarte do lixo tornou-se um problema no mundo inteiro. A 

seguir, podemos observar algumas imagens da Feira realizada na comunidade. 

 

Figura 25 - Feira da Amizade - frutas                         Figura 26 - Feira da Amizade - beiju e hortaliça   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2018)             Fonte: Autor (2018). 

 

 

A Feira da Amizade ganha ao longo do tempo maior repercussão na região, atraindo 

pessoas de várias cidades do recôncavo e da capital, Salvador. A feira, por adquirir maior 

abrangência em sua estrutura, foi dividida em alas, com responsabilidade de cada equipe: coisas 

da roça, ala das plantas ornamentais, restaurante, lanchonete, bar, ala da saúde, artesanato, 

brechó, financeiro, atendimento jurídico, atendimento psicológico, assistência social, 

massoterapia, divulgação, palestras, parquinho, apresentação musical e discoteca, tudo 

realizado em um dia específico, num só evento. 

 

7.2 CAMINHADA ECOLÓGICA: CAMINHANDO E CATANDO 

  

A caminhada ecológica com o tema “Caminhando e Catando” surge na comunidade 

com a finalidade de despertar as pessoas para uma conscientização crítica e reflexiva sobre a 

preservação ambiental, o cuidado com o lixo, principalmente os vasilhames que possam 

acumular água e se tornar um potencial foco do mosquito que transmite o vírus da Dengue, 

Chikungunya e Zika. O evento é organizado pelo centro comunitário local e conta com a 

parceria da escola, grupos de jovens, grupo da terceira idade e demais pessoas da comunidade. 

Conta, também, com parceria da prefeitura municipal no sentido de logística para carro de som 

na locução do evento. 
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 Figura 27- Caminhada Ecológica  

Fonte: Autor (2016) 

 

A Caminhada Ecológica é realizada uma vez por ano, percorrendo o povoado com as 

pessoas munidas de luvas e sacos de lixo para fazer a retirada de resíduos sólidos que não 

degradam no ambiente com facilidade, como as sacolas plásticas, copos descartáveis, latinhas 

de almínio, garafas de vidro e outros recipientes da mesma natureza. Cada participante recebe 

também garrafas de água mineral para se hidratar no percurso. A caminhada é acompanhada 

com carro de som, com animadores que chamam a atenção sobre a importância da presenvação 

ambiental, o cuidado com os animais silvestres, a manutenção das matas ciliares, a preservação 

das nascentes e a disciplina no descarte do lixo. No ano de 2017, contamos com a presença de 

secretários do governo municipal e do prefeito, que participaram ativamente das atividades 

caminhando e catando. O envento foi encerrado no centro comunitário com um café da manhã 

para todos os participantes. 

 

7.3 REAPROVEITAMENTO DO ÓLEO DE COZINHA PARA FABRICAÇÃO DE SABÃO 

 

O reaproveitamento do óleo de cozinha para fabricação de sabão foi uma iniciativa de 

uma moradora que tinha grande influência na comunidade, pois liderava, organizava e 

coordenava eventos, além de angariar fundos para atividades religiosas e outras atividades de 

cunho social. Com isso começou-se a fabricar sabão reutilizando o óleo de cozinha para serem 

vendidos às passoas da comunidade e aos visitantes da Feira da Amizade. 

Com o passar do tempo outras senhoras da comunidade assumiram a função  da 

fabricação de sabão, devido ao falecimento da senhora que exercia a liderança na comunidade. 

O recurso com a venda de sabão ganhou outra finalidade: colaborar com a construção do centro 
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comunitário da localidade. O óleo de cozinha que era descartado ao meio ambiente, 

prejudicando o lençol freático, além de outras consequências negativas à natureza, passou a ser 

estocados em garrafas petis por pessoas da cidade de Muritiba, que trabalham com doces e 

salgados para serem doados para  a comunidade do Gravatá para a fabricação de sabão. 

A iniciativa do reaproveitamento do óleo de cozinha para fabricação de sabão não ficou 

restrita à comunidade. Algumas escolas do Essino Fundamental de Anos Finais do município 

manifestaram o desejo de conhecer o projeto e foram realizadas algumas oficinas para jovens e 

adolescentes aprenderem a fazer o sabão, entendendo a importância desta iniciativa para a 

preservação ambiental. A seguir, algumas imagens do projeto nas escolas. 

 

Figura 28- Oficina para fabricação artesanal de sabão  

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Na realização dos oficinas nas escolas, os alunos puderam experienciar a fabricação do 

sabão, conhecer os cuidados para a manipulação dos materiais, assim como cada item de 

proteção individual, tempo de mexer o produto para ganhar a consistência necessária e o 

período de descanso para cortar, embalar e estar pronto para o consumo. A experiência nas 

escolas foi gratificante por despertar nos alunos a curiosidade, a técnica de reutilização e 

mudança de postura a partir de materiais que eram jogados no ambiente e, após a oficina, 

passam a ser recolhidos e doados para a comunidade. 
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7.4 LOJA DE BOAS AÇÕES DE TUDO TEM 

 

A Loja de Boas Ações foi implantada no povoado Gravatá de Baixo no ano de 2013 

com a finalidade de potencializar as ações desenvolvidas na comunidade, tais como feira da 

amizade, bazar, quermesse. Não como forma de substituir esses eventos, mas sim tornar-se um 

ponto permanente de vendas do produtos que eram doados pelas comunidades e por parceiros 

de municípios vizinhos e capital.  

A loja foi inspirada através da experiência de uma das lideranças da comunidade em 

viagens ao Estados Unidos, visitando algumas lojas chamadas de Goodwill, comuns na cidade 

de Vero Beacth. Essas lojas têm como objetivo o trabalho voluntário, com artigos doados para 

a loja angariar fundos para vítimas de furacões, comuns naquela região. Ao retornar a Gravatá, 

Bahia, Brasil, essa liderança buscou na comunidade apoio e ajuda de familiares para implantar 

este modelo de loja. 

O objetivo era receber doações de materiais em bom estado de conservção que seriam 

descartados ou guardados em casa, sem uso. As doações seriam feitas pelas próprias pessoas da 

comunidade e de localidades e cidades do entorno. A venda dos produtos seria destinada à 

construção  e manutenção do Centro Comunitário da localidade e, em seguida, manter suas 

obras sociais.  

A loja de boas ações é um estabelecimento comercial, que pertence a um movimento 

social, centro comunitário, que trabalha com a venda a varejo de materiais que já foram 

utilizados, mas que ainda estão em bom estado de conservação, tais como móveis, 

eletrodomésticos, roupas, sapatos, acessórios, artesanatos feitos com croché, fuxico, pintura, 

materiais reutilizados, bijuterias, utensílios para o lar, utilidades, sabão fabricado com o 

reaproveitamento do óleo de cozinha, entre outros. A maioria dos materiais já utilizados e 

alguns materiais novos, comprados com recurso doados por parceiros do projeto.  

A loja, pioneira na região, mantida por voluntários, desenvolve um trabalho de grande 

relevância para a comunidade local e região, sendo modelo no reaproveitamento de materiais, 

e se tornou fonte de renda para manter as obras sociais na comunidade e axílio a pessoas de 

outas localidades. 
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Figura 29- Loja de Boas Ações 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

A loja de boas ações desenvolve além do voluntariado, o espírito cooperativo, a 

consciência de preservação e o cuidado com o meio ambiente. Tem como uma das missões o 

reaproveitamento, preceito que norteia a maior parte dos produtos vendidos, a reciclagem, que 

é a transformação de vários produtos que seriam jogados no lixo em outros produtos, a exemplo 

dos artesanatos e bijuterias produzidos na comunidade. Quando as pessoas reutilizam materiais 

como roupas, sapatos, utensílios e outros, além de diminuírem a quantidade de lixo, deixam de 

comprar materiais novos que, consequentemente, não serão produzidos, contribuindo com a 

manutenção dos recursos naturais no ambiente. 

 

7.5 QUARTA-FEIRA SOLIDÁRIA 

 

O movimento “Quarta-Feira Solidária” é uma atividade desenvolvida pelo Centro 

Comunitário Terezinha Moitinho Santana, com o objetivo de reaproveitar retalhos de tecidos 

para a confecção de cobertores. A iniciativa partiu da coordenação do centro, como uma forma 

de envolver as senhoras da comunidade em uma ação voluntária e beneficente.  

Os retalhos de tecidos são doados por pequenas indústrias da capital que trabalham com 

confecções. No centro comunitário, na “quarta-feira solidária”, o material é selecionado, 

recortado e costurado, e os cobertores são doados aos moradores de rua no período do inverno 

na cidade de Feira de Santana e Salvador.  

Atualmente, a quarta-feira solidária aumentou sua demanda, cofeccionando também 

roupas para crianças recém-nascidas. Os materias de outra qualidade também são fruto de 
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doações de parceiros do projeto. As roupas de bebês produzidas são doadas para famílias 

carentes com crianças recém-nascidas. A iniciativa é mais uma ação da comunidade do Gravatá, 

que interfere diretamente na preservação ambiental, pela ação do reaproveitamento e 

reciclagem. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussões foram norteados a partir do contato direto com os 

trabalhadores rurais, através da entrevista e, posteriormente, da participação dos sujeitos nos 

círculos de cultura, que direcionaram para as atividades de intervenções, que foram as palestras, 

os seminários e as oficinas organizados com a ajuda dos próprios sujeitos da pesquisa. 

A tabela abaixo traz dados referentes à entrevista realizada junto a um grupo de 

trabalhadores rurais, do Gravatá de Baixo e de Cima, zona rural do município de Muritiba. 

 

Tabela 1- Demonstrativo da pesquisa realizada com Trabalhadores e Trabalhadora rurais nos 

povoados de Gravatá de Baixo e Gravatá de cima          

       

   Fonte: Autor (2017) 

 

Após a coleta dos dados, foi possível fazer cruzamento das informações e análises 

comparativas. Com relação à diferença de gênero, percebe-se que 62,64% das pessoas 

PROPOSIÇÕES 

 

INDICADORES DADOS 

 

Sexo  Masculino  

Feminino  

  8 

14 

Idade  Homem  

 Mulheres  

                 18 a 65 

                 28 a 81 

 

 

Escolaridade 

Não frequentou a escola  

Analfabetos 

Só a Alfabetização 

Até a 2ª série  

Até a 3ª série  

Até a 4ª série  

Fundamental completo  

Nível superior  

04 

07 

02 

01 

03 

03 

01 

01 

Participação em programa de 

alfabetização de adultos 

MOBRAL 

MOVA Brasil  

TOPA  

Nunca participou   

 

01 

06 

05 

10 

Percepção sobre problemas 

ambientais nos locais de 

vivência 

Sim  

Não  

19 

03 

Possuem residências fixas na 

localidade 

Sim  

Não 

 

22 

00 
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entrevistadas são mulheres e 36,36% são homens, de um quantitativo de 22 moradores 

participantes da pesquisa. A comunidade também possui uma maior incidência de adultos e 

idosos, o que contribui para a queda de natalidade na localidade.  

Quanto à escolaridade, a maioria dos entrevistados são analfabetos. Sendo que os dados 

chegam a 30,81%, mesmo quando já vem sendo oferecidos programa de alfabetização de 

idosos, porque essa modalidade de educação não contemplou a todos. No campo de 

investigação não foi encontrado nenhum jovem que declarasse ser trabalhador ou trabalhadora 

rural, o que leva a pensar a falta de participação efetiva do jovem morador da área rural com as 

atividades do meio rural.  

Na localidade se verifica um crescimento de jovens rurais frequentando a universidade 

em diversos cursos, de graduação, mestrado e até doutorado. Se verificou relatos de que os pais, 

na área rural, custeiam os estudos e a permanência dos mais jovens nos centros urbanos, para 

frequentarem a universidade.  

Outros que convivem na região dispõem de políticas de educação rural, com tranporte 

para escolas de Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Profissionalizante, tais como 

o  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano) a 3km de distância 

do povoado, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e a Faculdade Maria 

Milza (FAMAN), da rede privada, todas a menos de 20 km de distância, além dos estudantes 

contarem com  apoio do governo, no sentido de condução para estas unidades de ensino. Estas  

políticas públicas educacionais têm propiciado ao jovem do campo maior ascensão ao estudo e 

o desligamento das atividades da roça, mesmo da agricultura familiar. 

Diante dos dados, em realação aos trabalhadores analfabetos, buscamos junto à escola 

local, incentivar a abertura de turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com a 

mobilização de matrícula para os alunos lavradores, formando uma turma com um total de 16 

alunos. Dos trabalhadores entrevistados, 12 participaram de programas de alfabetização de 

adultos, MOBRAL, MOVA Brasil e TOPA. Dos 7 alunos que nunca frequentaram a escola, 

uma trabalhadora rural de 83 anos declarou o seguinte: 

 

Nunca fui na escola, aprendi a ler e escrever em casa, hoje leio tudo direitinho, 

na igreja os cantos da missa, leio a bíblia. Tudo aprendi em casa. Naquele 

tempo era só trabalho, os pais da gente não colocava na escola, depois mim 

casei tive 16 filhos, todos criados, não tive tempo de estudar, mais leio tudo. 

(TRABALHADORA RURAL, 2018). 
 

Com o relato da trabalhadora, podemos perceber que a aquisição da leitura e da ecrita 

não se dá apenas no processo da escolarização, nas unidade formais de ensino, o que era raro 
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para o contexto daquela época. A rigor, é dever do estado, através de políticas públicas 

sustentáveis, oferecer a todos os seus patriotas o direito de frequentar a escola, ter ascensão nos 

estudos e contribuir com a sociedade, através da prática e pensamento crítico e reflexivo.   

Direito à educação, que foi negado a muitos no decorrer da história do Brasil, 

principalmente para as  classes menos favorecidas, os pobres, negros, moradores de periferias, 

trabalhadores e trabalhadoras rurais, índios, sem terra, sem teto, moradores de comunidade 

quilombolas dentre outros, que por muito tempo ficaram excluidos do processo de educação 

formal. Nos dias atuais até a modalidade de ensino, como política pública de reparação para 

estes homens vitimados do descaso público, sofre as mazelas da indiferença.  

Os  trabalhadores e trabalhadoras rurais foram também entrevistados sobre o interesse 

de participar de um projeto sobre os problema ambientais na comunidade. Na entrevista, os 

trabalhadores foram questionados a respeito do tipo de cultura desenvolvida por eles na roça. 

No quadro abaixo, é possível observar as principais culturas elencadas por eles  nos espaços de 

produção, distribuídas em culturas que eles cultivam o ano todo (permanentes), e as cultivadas 

por um período de tempo (temporárias). 

 
Quadro 8- Tipos de culturas permanentes e temporárias produzidas pelos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais nos povoados de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima 

 
 

CULTURAS PERMANENTES 

 

 

RAÍZES 

 

FRUTAS 

 

VERDURAS 

VAGEM E 

CEREAIS 

 

HORTALIÇAS 

 

OUTROS 

 

Mandioca 

Aipim 

Batata 

doce 

 

 

 

Banana 

Acerola 

Laranja 

Lima 

Limão 

Tangerina 

Coco 

 

 

Maxixe 

Jiló 

Berinjela 

Abobora 

 

 

 

Andu 

Fava 

Mangalô 

 

 

Coentro 

Alface 

Cebolinha 

Couve 

Pimenta 

 

 

Capim 

 

CULTURAS TEMPORÁRIAS 

 

RAÍZES 

 

FRUTAS 

 

VERDURAS 

VAGEM E 

CEREAIS 

 

HORTALIÇAS 

 

*** 
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Inhame 

 

Manga 

Abacate 

Caju 

Jaca 

 

 

-------------- 

Feijão 

Feijão de Corda 

Amendoim 

Milho 

 

 

------------------ 

 

 

------------ 

Fonte:  Autor (2017) 

 

Podemos perceber que os trabalhadores e trabalhadoreas na lida da roça, desenvolvem 

produção bem diversificada, que vai da plantação de mandioca para a fabricação da “farinha de 

guerra” como é conhecida na região e demais derivados do vegetal,  tais como a goma, beiju, 

tapioca, bolo de palha e outras iguarias. O plantio de capim para criação de gado e outos animais 

que utilizam para o serviço na roça no translado da produção, vem ganhando espaço no 

povoado. 

 

Figura 30 - Principais atividades agropecuárias desenvolvidas nos povoados de Gravatá de Baixo e 

Gravatá de Cima, por trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Fonte: Autor (2018) 

 

No gráfico, é possível perceber que o trabalhador e trabalhadora rural executam várias 

atividades não estão limitados a uma única cultura ou criação. Este tipo de produção, 

característica da produção rural em pequenas propriedades, demonstra a quantidade de tarefas 

executadas diariamente, fazendo com que o homem e a mulher do campo tenham uma carga 

horária de trabalho na maioria das vezes de 12 horas diárias.  
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Na entrevista, questionamos a percepção dos problemas ambientais no espaço de 

vivência e de trabalho,  90% dos entrevistados declararam ter essa percepção. Questionados 

também sobre quais problemas eles vivenciavam, 100% listou algum problema ambiental, 

principalmente relacionado aos corpos d’água da localidade e as mudanças na configuração dos 

espaços de vivência e de produção, devido ao desmatamento. 

Abaixo listamos os problemas ambientais que os trabalhadores rurais percebem nos 

espaços de labor e de vivência no povoado Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima: 

• Secagem das lagoas e outros corpos d’água afluentes do rio Capivari; 

• Secagem dos córregos e nascentes; 

• Poluição da área da bica no riacho do Vilambuim; 

• Derrubadas de matas próximas às nascentes; 

• Derrubadas das jaqueiras; 

• Criação de represas para irrigação de fumo em povoados vizinhos e represas no 

leito de riacho para criação de gado; 

• Extinção dos riachos e fontes; 

• Surgimentos de lagartas e gafanhotos; 

• Queimadas, nos quintais, de lixo e resto de vegetação; 

• Desaparecimento de árvores nativas e frutíferas, a exemplo do ingá e guabiraba; 

• Queimadas para preparação do solo para o plantio; 

• Desmatamento. 

 

Na produção de dados, foi possível perceber uma percepção clara dos trabalhadores e 

trabalhadoras, moradores da localidade, referente aos problemas ambientais que vêm ocorrendo 

no seu espaço de produção e na região.  

Os dados da pesquisa nortearam o círculo de cultura com os trabalhadores e 

trabalhadoras rurais. No círculo de cultura, os problemas ambientais evidenciados na fala dos 

agricultores foram transformados em temas geradores, sobre os quais dialogaram a partir da 

realidade concreta, da vivência. Tozoni-Reis (2006, p. 102), ao fazer uma reflexão com base 

nos escritos de Freire (1967, 1984), diz o seguinte: “Na pedagogia de Freire, vemos que educar 

é um ato de conhecimento da realidade concreta, das situações vividas, um processo de 

aproximação crítica da própria realidade: compreender, refletir, criticar e agir são as ações 

pedagógicas pretendidas”. 
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8.1 CÍRCULOS DE CULTURA  

 

Os círculos de cultura foram de grande importância no processo de investigação, pela 

participação coletiva, favorecendo o diálogo e aprendizado. As experiências de um serviam 

como aprendizado para o outro. Este foi o primeiro feedback positivo e a certeza de que o 

caminho certo estava sendo trilhado. Ao se expressar no círculo de cultura, os trabalhadores 

falavam de suas práticas no espaço de vivência e produção, fornecendo dados para investigação 

científica, ao mesmo tempo em que ensinavam e aprendiam com seus pares. Como exemplo, 

podemos citar uma trabalhadora rural conversando sobre as queimadas no espaço de produção, 

a qual fez uma descrição da prática na sua propriedade para não queimar restos de vegetação e 

como aqueles materiais contribuíam para adubar sua lavoura; outro trabalhador falou como 

combatia os caramujos no quintal de casa.  

 

Figura 31- Círculo de cultura com os sujeitos da investigação científica e da ação educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Do primeiro círculo de cultura participou um total de 40 pessoas. O trabalho foi mediado 

considerando o número de pessoas presentes. Foi explicado como seriam direcionados os 

trabalhos. Todos os participantes concordaram em dialogar de acordo com as regras: cada um 

falaria de uma vez; ficaria à vontade para expor suas ideias e experiências; prestaria atenção no 

que o outro estava falando; respeitaria a opinião do outro; retomaria a fala quando achasse 

pertinente, levantando a mão. O mediador falou da importância da construção coletiva, através 
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da qual todos da mesma comunidade vivenciavam os problemas ambientais, porém cada um 

percebia os problemas de forma particular, no entanto, a comunidade pode encontrar meios para 

solucionar ou amenizar os problemas. 

Freire (2006), ao falar de círculo de cultura, nos diz que: 

 

No Círculo de Cultura trabalha-se com relações entre pares, em círculo, olho 

no olho, partilhando e contrapondo entendimentos, compreensões diferentes 

numa construção coletiva de soluções. Superam-se e evitam-se as relações de 

“ensinação”, que fazem com que no grupo um fale e os outros ouçam 

submissamente. No Círculo de Cultura todos aprendem e ensinam. Esta 

metodologia exige respeito e reconhecimento da contribuição do outro e 

dialogicidade (FREIRE, 2006, p. 39). 
 

Ainda fazendo uso da palavra, o mediador pediu a colaboração para as anotações dos 

relatos, experiências e contribuições dadas pelos participantes. Duas professoras e a 

coordenadora pedagógica da escola local ficaram encarregadas de fazer as anotações; ficou sob 

a responsabilidade de um adolescente da comunidade fazer os registros fotográficos.  

O círculo de cultura foi conduzido de forma prazerosa e atrativa para a discussão da 

temática. Foi colocado, no centro do círculo, uma grande flor de papel, confeccionada 

previamente. No meio, havia o tema gerador: “problemas ambientais percebidos nos povoados 

de Gravatá” e nas representações das pétalas da flor os problemas ambientais elencados pelos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais na entrevista realizada. 

 

Figura 32- Flor ilustrativa com os problemas ambientais elencados pelos entrevistados, para dinâmica 

no círculo de cultura 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2018) 
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Na mediação do círculo de cultura foi pedido a todos os participantes que visualizassem 

a grande flor no meio do círculo, e quem se sentisse à vontade para falar poderia levantar-se e 

pegar uma pétala com um dos problemas representados e discutir sobre ele. Se outra pessoa da 

roda também quisesse falar sobre o mesmo tema, poderia pedir a pétala e falar, assim 

sucessivamente, até esgotar-se as pessoas que pudessem contribuir com experiências, relatos, 

histórias e opiniões para resolver os problemas relacionados àquele tema. Esgotando os falantes 

do tema, a pétala voltava para quem iniciou a discussão, que colava a pétala em uma árvore 

simbólica já pendurada na parede. 

As conversas foram proveitosas, cheias de relatos e experiências, principalmente 

quando falavam de seus espaços de vivência. Práticas da cultura popular local, tais como 

lavagem de roupa em fonte e cacimbas, banho no rio e em bicas, levar os animais amarrados 

em cordas para beber água, despertaram nos participantes um saudosismo carregado de emoção. 

 Quatro problemas ambientais foram escolhidos pelos participantes para serem 

trabalhados na pesquisa: poluição na área da bica no riacho do Vilambuim; poluição do rio 

Capivari; queimadas nos quintais e área de produções; e a infestação de caramujos nos quintais 

das casas. 

A última proposição foi uma surpresa, uma vez que este problema não foi apresentado 

por nenhum (a) trabalhador (a) na entrevista nem nas conversas informais, tampouco 

percebemos na “criteriosa” observação. A pesquisadora francesa Ruth Canter Kohn (2017), no 

livro titulado “O poder da Observação”, faz o seguinte relato: “Cada um de nós é de tempos em 

tempos tomado por este desejo ‘de ver de mais perto’ aquele com quem a gente vive e com 

quem trabalha, de se ver realmente fazendo. A gente é então tentado a fazer apelo a alguém, 

segundo a ideia de que a gente não se ver, não pode ver aqui dentro onde a gente está”. (KOHN, 

2017, p. 84). 

Mesmo inserido no espaço de vivência, o pesquisador  não conseguiu perceber todos os 

problemas que estavam à sua volta, sendo necessário ter um olhar mais direcionado para a 

observação e, também, aceitar a contribuição de outros que observavam.  

O problema dos caramujos foi considerado relevante pelos participantes e muitos 

fizeram intervenções falando sobre os prejuízos que eles vinham causando à comunidade, os 

riscos à saúde e a forma empírica para combatê-los. Na oportunidade, tivemos que improvisar 

uma pétala para a grande flor, que seria pregada na árvore. 
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Figura 33- Árvore simbólica com os problemas ambientais escolhidos no círculo de cultura para 

serem trabalhados no projeto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018)  

 

Na mediação do círculo de cultura, foi perguntado quais problemas seriam possíveis de 

resolver e qual seria a ordem de prioridade entre eles. De forma imediata, muitos participantes 

do grupo falaram em resolver os problemas dos caramujos. Na oportunidade, apareceram vários 

relatos de experiências sobre formas de combater este animal, numa construção de ensino e 

aprendizagem dentro do círculo de cultura. 

É Freire ( 1996 p. 21)  quem afirma: “saber que ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Na mediação do 

grupo possibilitamos aos participantes o ensinar e o aprender através de suas experiências, estas 

que contribuíram de maneira significativa para a resolução de problemas. 

Retomando a palavra, pedimos ajuda à bióloga presente no grupo para articular uma 

palestra e entrar em contato com agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para orientação sobre os cuidados com os caramujos, 

como manuseá-los, os perigos que eles podem oferecer à saúde, os cuidados que devem ter com 

os alimentos que com eles tiveram contato, além de formas de combatê-los que não trouxessem 

danos ao meio ambiente. Ficou combinado por todos que o combate ao caramujo seria a 

primeira ação desenvolvida no projeto de pesquisa. 

A segunda ação a ser desenvolvida seria o estudo sobre as queimadas de lixo e resto de 

vegetação nos quintais das residências e área de produção agrícola, e essas ações já poderiam 

ser praticadas pelos trabalhadores. Ficou combinado no círculo de cultura que o próximo 
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encontro teria como objetivo ouvir as experiências das práticas desenvolvidas para evitar as 

queimadas. A terceira ação dialogada pelo grupo foi o estudo para a revitalização da bica do 

riacho do Vilambuim. 

 A quarta ação a ser executada, no entendimento dos participantes, seria a  mais difícil, 

porém fizemos a proposta de convidar os secretários de agricultura e meio ambiente da cidade 

de Muritiba e cidades do entorno como Cruz das Almas, Governador Mangabeira e São Félix, 

para que - juntamente com o grupo da investigação científica e comunidade do Gravatá de 

Baixo e Gravatá de Cima - discutissem sobre a poluição do rio Capivari e outros problemas do 

rio  numa ação dinâmica e dialógica. O diálogo em todo processo de produção de dados e ação 

educativa ocorreu sem intervenção nem manipulação das ideias. Paulo Freire (1983), numa 

reflexão sobre o diálogo para transformação da realidade existencial aponta que: 

 

Não é dizer-se descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser 

dialógico é não invadir, é não manipular, é não organizar. Ser dialógico é 

empenhar-se na transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual, 

sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria à existência humana, está 

excluído de toda relação na qual alguns homens sejam transformados em 

“seres para outro” por homens que são falsos “seres para si”. (FREIRE, 1983, 

p. 43). 
 

A mediação requer do pesquisador sabedoria para propiciar o livre diálogo e debate, 

sem impedir dos participantes os argumentos de acordo seus valores sociais, culturais, 

econômicos e religiosos. Citamos como exemplo uma trabalhadora rural que, apesar de todos 

defenderem que não podia fazer queimadas nos quintais e espaço de produção, manifestou-se 

a favor das queimadas, pois segundo a mesma “uma queimadinha de vez quando não faz mal 

ao meio ambiente”. A opinião da trabalhadora rural foi respeitada, mesmo diante da presença 

de maioria que não concordou com a prática desenvolvida por ela. 

 

8.2 VOZES DAS TRABALHADORAS E DOS TRABALHADORES RURAIS NO 

CÍRCULO DE CULTURA 

 

 O primeiro círculo de cultura com os sujeitos da investigação científica e ação educativa 

foi de muito aprendizado. Falar dos problemas ambientais nos espaços de vivência e trabalho 

despertou os participantes para uma reflexão, pensamento e diálogo sobre suas práticas cheias 

de dificuldades e sacrifícios, mas também carregadas de lembranças boas, de um tempo em que 

podiam aproveitar os recursos naturais que faziam parte da rotina e da cultura popular local.  
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No círculo de cultura não houve timidez, todos se sentiram à vontade para falar: relatos, 

opiniões e experiências eram escutados com atenção e respeito por todos os envolvidos.  

A trabalhadora rural I, letra inicial de seu nome (a partir daqui todos os trabalhadores e 

trabalhadoras serão representados desta forma), pegou uma das pétalas na qual estava escrito 

“poluição na área da bica do Vilambuim” e começou falando de quando ainda era adolescente, 

em que todos os domingos ia para casa de sua prima ajudar a lavar roupa na bica, que era um 

lugar bom e preservado, que a água caia muito forte, seus tios levavam cana e merenda para 

elas, que estavam lavando roupa, mas nos dias de hoje a bica está completamente suja e 

abandonada.  Ela relata ainda: 

 

A bica era muito boa, lembro como se fosse hoje, do caminhão de cabine azul 

que levava um bocado de mulher, cada uma com uma trouxa de roupa, 

passavam o dia todo lá, só ia embora umas quatro horas da tarde, já levava a 

roupa seca.  A gente muitas vezes comia lá também, só subia de tarde para 

casa (TRABALHADORA RURAL I). 
 

Após a fala da trabalhadora “I”, o coordenador perguntou se alguém gostaria de pegar a 

pétala com a palavra na mão de I e falar também sobre a mesma temática. A senhora “E” , de 

81 anos de idade, fez um relato do tempo que também utilizava a bica para lavar roupa e 

recordou a abundância de água, contando que colocava roupas nos jacás e levava em animais e 

lá encontrava muitas colegas que ajudavam a lavar roupa e que já chegava em casa com as 

roupas sequinhas. 

A senhora “R” requisitou a pétala para também falar do tema, relatou o período das 

cheias do riacho da bica, em tempo de trovoada, onde ela morava ribeirinha.  

  

Aquele riacho da bica enchia muito, hoje em dia enche um pouquinho em 

tempo de chuva, mas não é como antigamente. Uma vez a gente saiu com fifó 

para salvar um homem que a enchente levou e ele ficou agarrado no pé de 

dendê pedindo socorro. (TRABALHADORA RURAL R). 
 

Não aparecendo mais interessados a falar sobre a temática, a pétala foi devolvida para a 

trabalhadora “I” que, pela orientação do coordenador, colou-a numa árvore de papel, passando 

a pétala agora a representar folhas. 

Em seguida o coordenador pediu para uma pessoa levantar e escolher outra palavra ou 

frase geradora. A lavradora “M” pegou a pétala em que estava escrito: “a poluição do rio 

Capivari”. 



115 
 

A agricultura “M” já começou falando emocionada, relatando como o rio era bom. Falou 

das pescarias que as pessoas faziam de rede, balaio, anzol, jereré12 e jogar poço fora. Falou das 

mulheres dos povoados rurais vizinhos e até do município de Governador Mangabeira, que 

chegavam cinco horas da manhã para pescar, todas de balaio e voltavam no final da tarde cheias 

de peixe e marisco. 

 

Nos dias de sábado a gente tinha que ir cedo, porque se chegasse tarde, perdia 

o lugar de lavar, era muita gente lavando roupa, as pedras ficavam limpinhas, 

ali todos estendiam as roupas pra quarar. Tinha o poço novo que tinha muita 

areia, as crianças podia brincar a vontade. A gente via os peixes, porque a água 

era bem limpa. Hoje o rio tá acabado. (TRABALHADORA RURAL M). 

 

Ela relatou ainda que nos dias de hoje, como o rio está poluído, sumiram todos: ninguém 

pesca, não lava mais roupa, as pessoas não utilizam para banho e lazer, o rio está destruído, 

completamente abandonado.  

A trabalhadora “V” pediu a pétala e relatou sua experiência de vivência no rio Capivari, 

lembrou do tempo de criança quando ia para o rio pescar com sua vó. Afirmou que naquela 

época ela tinha lazer, fazia piquenique, muitas vezes passava o dia todo no rio, tomando banho, 

pescando e nos dias de hoje não pode mais levar seus filhos lá, manifestando tristeza ao falar 

de como o rio se encontra na atualidade. 

O trabalhador rural “D” utilizou-se também da palavra para falar do rio. Disse que era 

um morador ribeirinho, criado às margens do rio, que ele presenciava todo dia a grandeza do 

Capivari, os poços que as pessoas pescavam, mas hoje o rio está secando a cada dia, qualquer 

estiagem o rio para de correr. 

O lavrador “B”, pedindo a pétala para falar, relatou que o grande problema do rio 

Capivari é a criação de muitas represas para irrigação do agronegócio da indústria fumangeira, 

em povoados próximo ao rio; relatou também que a represa d’água impede que as águas desses 

pequenos afluentes cheguem ao rio, colaborando para as grandes secas em tempo de estiagem. 

O trabalhador “A”, requisitando para si a pétala, falou da falta de consciência das 

pessoas que utilizam o rio. 

Tem muitas pessoas que vão para o rio e joga garrafas de vidro, quando as 

pessoas entra pode se cortar, também os donos dos pastos, derrubam os pés de 

dendê cheio de espinhos e joga dentro do rio, eles não tem consciência, não 

                                                             
12 Armação, de formato cônico, feito de trança de bambu, cipó ou metal, no interior do qual se coloca isca para 

atrair os peixes. Tem armação cônica, pequena, invertida na boca do mesmo para impedir que os peixes retornem.  

Significado de Jereré Por José Maria vidal (MG) em 01-07-2008, Dicionário Informal. Disponível em 

https://www.dicionarioinformal.com.br/jerer%C3%A9/. Acesso em 07/02/2019. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/jerer%C3%A9/
https://www.dicionarioinformal.com.br/usuario/id/13982/
https://www.dicionarioinformal.com.br/jerer%C3%A9/
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pensam nos outros, não tem amor ao próximo. (TRABALHADOR RURAL 

A) 
 

Não aparecendo mais pessoas interessadas em falar sobre a temática, a pétala foi passada 

para a senhora “M”, que colocou na árvore mais uma folha. Em seguida, o coordenador 

convidou os participantes a tirarem da grande flor mais uma pétala com palavras geradoras.  

A trabalhadora “R” pegou uma pétala que tinha como frase geradora “o aparecimento 

de lagartas e gafanhotos na roça”.  Logo a lavradora “L” pediu a palavra e disse que lagartas e 

gafanhotos não eram mais um problema, o grande problema agora era a proliferação dos 

caramujos.  A temática não tinha sido elencada na entrevista, por isto não apareceu como tema 

gerador, porém o coordenador deixou que a discussão sobre o caramujo passasse a ser o tema 

daquele momento. Para tanto, ele pediu a todos que ouvissem primeiro a trabalhadora “R”, para 

que ela falasse da temática que escolhera. A trabalhadora “R” falou que realmente que os 

gafanhotos e as lagartas não existiam em grande quantidade, e que os caramujos eram um 

problema maior. 

 Muitos dos participantes confirmaram que os caramujos estão sendo um grande 

problema na comunidade. A lavradora “L”, disse que o molusco tem aumentado no arraial, que 

está acabando com as plantas ornamentais, e segundo ela ninguém pode plantar nada no quintal 

que os caramujos devoram tudo. 

A bióloga participante da reunião fez uma breve explicação da origem do animal e os 

esforços das autoridades responsáveis para combatê-lo, porém sem muito sucesso. A lavradora 

“S” relatou que os caramujos se multiplicam com rapidez, quando chove eles aparecem, saindo 

da terra. Para combater coloca sal e os joga em sacos plásticos para a coleta pública de lixo. A 

lavradora afirmou que o combate à praga todos os dias fez com que diminuísse de forma 

significativa a proliferação do molusco em seu quintal. 

O trabalhador rural “B” falou que em sua roça apareceu caramujos nas palhas de 

coqueiro, e ele precisou juntar restos de vegetais em um lugar e colocar fogo. Relatou também 

que todos devem deixar os quintais limpos e arrumados para que estes moluscos não encontrem 

local para se esconder e reproduzir. 

Não aparecendo mais pessoas para dialogar sobre o assunto, o coordenador pediu que 

novamente todos do círculo observassem as palavras e frases que formavam a grande flor, e 

quem quisesse poderia pegar e falar sobre ela. 

O trabalhador rural “C” pegou a frase geradora “a queimada de lixo e resto de vegetais 

nos quintais”. O trabalhador “C” relatou que ele não utiliza queimadas no quintal nem na sua 

lavoura no preparo do solo para o plantio, e todo resto de vegetação é amontoado em um local 
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para se decompor e virar adubo, que é, então, utilizado na roça de inhame e outras plantações. 

Relatou também: 

 

Tem muitos vizinhos que faz queimadas nos quintais, além de ser ruim pra o 

meio ambiente, a fumaça atinge as crianças pequenas, não tem precisão de 

queimar lixo, já que temos coleta de lixo na comunidade. (AGRICULTOR L) 
 

Observamos que muitos trabalhadores rurais apresentam um conhecimento em relação 

à preservação ambiental, cuidado com o meio ambiente a partir de técnica simples para a 

produção de insumos orgânicos. O diálogo no círculo aconteceu de forma que os participantes 

aprendiam e ensinavam através de suas experiências laborais, numa relação mútua de quem 

aprende e também ensina. O grande educador Freire (2016, p. 25) diz: “Quem ensina aprende 

ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” 

A trabalhadora rural “B”, requerendo o uso da palavra, relatou que as queimadas tanto 

de lixo como de resto de vegetação prejudicam o meio ambiente com as fumaças e relatou 

ainda: “a gente limpa a casa, coloca lençol na cama, daqui a pouco colocam fogo em lixo e 

mato, a cinza cai toda dentro de casa, eu fico danada, não sei porque fazem tanta queimada”. A 

trabalhadora rural “C”, utilizando da palavra apontou que: “o pior é quando a gente lava a roupa 

e bota pra secar, o povo faz queimada, a fumaça deixa a roupa toda fedorenta, precisa lavar tudo 

de novo, eu xingo de peste”. 

A pesquisa - ação participante, utilizando como produção de dados o círculo de cultura, 

foi de grande importância para que os sujeitos da investigação científica tivessem a 

oportunidade de se expressar em igualdade de quem fala e também ouve. 

Freire (1987, p. 48) afirma que: “a educação autêntica, repitamos, não se faz de ‘A’ para 

‘B’ ou de ‘A’ sobre ‘B’, mas de ‘A’ com ‘B’, mediatizados pelo mundo”. Na construção 

dialógica, não há um detentor do saber, mas um coordenador para mediar a construção coletiva 

através de uma ação dialógica. Freire (1983), ao referir-se à ação dialógica, afirma: 

 

o eu antidialógico, dominador, transforma o tu dominado, conquistado num 

mero “isto”. O eu dialógico, pelo contrário, sabe que exatamente o tu que o 

constitui. Sabe, também, que, constituído por um tu – um não-eu – esse tu que 

o constitui se constitui, por sua vez, como eu, ao ter no seu eu um tu. Desta 

forma, o eu e o tu passam a ser, na dialética destas relações constitutivas, dois 

tu que se fazem dois eu (FREIRE, 1983, p. 196). 

Ao dar continuidade à ação dialógica o coordenador perguntou se havia mais alguém 

interessado a falar sobre as queimadas. Ficando os demais participantes em silêncio, o 

coordenador pediu que fosse colada a pétala na árvore. Em seguida, ainda utilizando da fala, o 
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coordenador disse que por questão de tempo encerraria aquele momento para passar para a fase 

posterior do grupo de diálogo.  

O mediador do grupo pediu que todos olhassem para a árvore e observassem os 

problemas discutidos no grupo e quem quisesse poderia ler para todos ouvirem. Logo a 

trabalhadora “M” fez a leitura: “poluição da área da bica no riacho do Vilambuim; poluição do 

rio Capivari; infestação de caramujos; queimadas de lixo e resto de vegetação em quintais” 

O círculo de cultura, como ação disparadora do projeto, foi concluída. Antes que todos 

levantassem, convidamos para pegar as proposições que não foram escolhidas para serem 

trabalhadas no projeto, mas que eram problemas ambientais, simbolizadas em pétalas e 

colassem na árvore.   

 

Figura 34- Árvore simbólica com todos os problemas ambientais elencados na pesquisa pelos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Fonte: Autor (2018) 

 

A reunião finalizou com agradecimentos a todos os presentes.  O mediador perguntou 

quem gostou de participar do encontro, sendo unânime a resposta afirmativa. Um dos 

trabalhadores rurais faz uma oração, em seguida, pousaram para fotos; logo depois, foi servido 

lanche para todos os participantes. 
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Figura 35- Imagem dos participantes do primeiro círculo de cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor  (2018). 

 

8.3 O PRIMEIRO SEMINÁRIO NA COMUNIDADE 

 

O primeiro seminário realizado com os trabalhadores rurais da localidade, cenário deste 

estudo, aconteceu no mês de maio de 2018 no centro comunitário local. O evento, além de 

contar com a participação dos sujeitos da pesquisa, contou também com a presença de outros 

moradores dos povoados, estudantes da escola local, que fizeram apresentação cultural, 

Secretárias de Meio Ambiente, Educação e Desenvolvimento Social e demais funcionários, 

representantes da associação de trabalhadores rurais local, Grupo de Pesquisa Educação, 

Etnicidade e Desenvolvimento Regional - GEEDR - UNEB. 

Os temas para serem discutidos no seminário foram organizados a partir das vozes dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais no círculo de cultura, os quais apontaram os problemas 

ambientais na localidade e as propostas para resolvê-los ou amenizá-los. O seminário foi de 

grande importância pelo grau de influência que exerceu na comunidade e motivou os 

trabalhadores e trabalhadoras a participarem e colaborarem com a dinâmica da organização. 

Para acontecer o evento na comunidade, foi necessário planejamento no sentido da 

logística e organização. Foram confeccionados folders, os quais tiveram o nome de todos os 

trabalhadores que participaram da organização e dos que tinham confirmado participação no 

seminário. Colocar o nome de todos os trabalhadores participantes no folder de divulgação foi 

uma solicitação da professora orientadora do programa de mestrado, quem indagava que “se 

nós não colocarmos o nome desses trabalhadores rurais no folder que tem o nome do grupo de 
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pesquisa e da universidade, reconhecendo a importância deles nesse processo de organização, 

quem vai colocar? ”  

A professora queria, além da participação daqueles homens e mulheres, moradores de 

área rural, trabalhadores da roça, o empoderamento por ter contribuído como sujeito pensante, 

ativo e atuante na organização e planejamento das atividades que integraram comunidade, 

universidade e demais representantes de entidades públicas. 

  Para a realização do seminário foram confeccionados crachás, lista de frequência, 

impressão de certificados para os palestrantes e os demais participantes, café da manhã, que foi 

doado pelos próprios moradores da comunidade, e almoço para todos os presentes. 

O seminário foi dividido em etapas, sendo elas: acolhimento; mesa de abertura; 

apresentação cultural; palestra; roda de conversa e atividade de campo. A recepção foi realizada 

pelas trabalhadoras rurais, através de uma encenação, acolhendo com flores os 12 membros do 

grupo de pesquisa, que chegaram em um carro oficial da UNEB, campus 1, Salvador.  Em 

seguida, a mestre de cerimônia, uma trabalhadora rural, convidou o mestrando, autor desta 

pesquisa e demais autoridades presentes e representadas para formar a mesa para solenidade de 

abertura. Dando continuidade, foi realizado um pequeno momento de oração e, em seguida, foi 

entoado o Hino Nacional Brasileiro.  

Ao dar continuidade às atividades, os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

da escola local fizeram apresentação de música e coreografia. Concluídas as apresentações dos 

alunos, houve a manifestação dialógica dos membros da mesa, no sentido da importância 

daquele momento na comunidade, dando ênfase à participação dos trabalhadores rurais, escola, 

grupo de pesquisa acadêmica e representantes de órgãos públicos numa comunidade rural para 

discutir problemas ambientais.  

Na oportunidade, encerrados os discursos, foi convidado para fazer a palestra um 

engenheiro agrônomo, que ministrou a palestra com o tema “Queimadas: problemas ou 

solução”. O engenheiro direcionou a palestra a partir das experiências dos trabalhadores rurais 

e de sua própria experiência como agricultor, morador de área rural em povoado vizinho à 

comunidade.  

O palestrante utilizou slide em sua apresentação, porém com maior parte do conteúdo 

com linguagem imagética, para que pudesse atingir a todos os participantes que, em sua 

maioria, eram analfabetos e semianalfabetos. Os trabalhadores fizeram interferências no que 

foi falado pelo engenheiro. Um dos trabalhadores relatando sua experiência na sua propriedade 

para não uso de queimadas disse o seguinte: 
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lá eu não queimo nada, queimar adubo! Eu junto tudo em um lugar e deixo lá, 

vou jogando tudo por cima, palha de banana, as folhas que que junto no 

quintal. Eu planto banana, inhame, aipim com isso. Nunca comprei adubo. 

Vou comprar adubo e queimar o que tenho em casa? Eu não. 

(TRABALHADOR RURAL M). 
 

 

Mediante a fala do trabalhador rural o palestrante aproveitou para discutir a 

compostagem, embora muitos trabalhadores já a praticassem em suas propriedades mesmo sem 

uma orientação técnica, o que também dá resultado com a desvantagem do processo mais lento, 

enquanto por meios técnicos seria mais rápido, podendo o trabalhador se beneficiar em menor 

período de tempo com o insumo.  

O engenheiro agrônomo também falou dos cuidados e providências que precisam ser 

tomadas quando o trabalhador precisa realmente realizar uma coivara, os cuidados para não 

atingir outras áreas, podendo ocasionar um acidente e problemas ambientais de larga proporção. 

Enfatizou, no entanto, as práticas alternativas para o não uso das queimadas. Uma trabalhadora 

questionou: “dizem que a terra fica fraca quando realiza queimada. Por que depois que a gente 

faz as coivaras, tudo que a gente planta cresce bem e dá tudo com fartura?” 

(TRABALHADORA RURAL).  

Em meio aos comentários dos participantes que conversavam de forma paralela tentando 

dar uma resposta à indagação da trabalhadora, o palestrante retomou a palavra: 

 

A senhora tem razão, normalmente é isto que acontece. Porém as goivaras são 

eficazes no primeiro ano, o resto de vegetal queimado aduba a terra, fornece 

os nutrientes necessários naquele período, porém com o passar do tempo a 

terra vai ficando improdutiva caso vá se repetindo as queimadas, além disso 

tem outros problemas. As queimadas lançam gazes poluentes no ar, agravando 

os problemas com o Efeito Estufa, além de ser prejudicial para as pessoas que 

são atingidas pelas fumaças. (PALESTRANTE) 

 

A palestra foi finalizada com o engenheiro colocando-se à disposição da comunidade e 

do mestrando para realizar outros momentos de diálogos sobre a temática ou outros temas de 

interesse da comunidade. A trabalhadora rural, mestra de cerimônia convidou a professora líder 

do grupo de pesquisa GEEDR para entregar o certificado ao palestrante e, na oportunidade, 

convidou o mestrando, autor da pesquisa, para entregar um presente ao engenheiro. A imagem 

a seguir mostra os certificados que foram entregues a todos os participantes do primeiro 

seminário. 

 



122 
 

Figura 36- Certificados do primeiro seminário.  Ação do projeto de pesquisa 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

O evento foi de grande aprendizado. Os trabalhadores rurais, numa integração de 

difusão do conhecimento científico através do engenheiro agrônomo e pesquisadores e do 

conhecimento empírico a partir da vivência dos moradores, nos espaços de produção, numa 

dialógica permeada de saberes construídos da comunidade para a universidade e da 

universidade para a comunidade. 

 

8.4 CÍRCULOS DE CULTURA COM TRABALHADORES RURAIS E GEEDR 

 

O círculo de cultura foi uma atividade prevista na organização do seminário, para que 

os trabalhadores pudessem verbalizar as suas experiências de trabalho rural e com o meio 

ambiente, considerando a necessidade da preservação ambiental e os demais problemas que 

seriam apontados por eles. Esta proposta de trabalho, por meio dos círculos de cultura, foi 

inspirada nos modelos adotados e aplicados por 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)  
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Por meio dessa proposta, buscou-se estabelecer um diálogo, mediado, entre diferentes 

atores sociais, considerando os problemas mais pontuais da localidade. E, para isso, todos foram 

dispostos em círculos: trabalhadores rurais, grupo de pesquisa, professores da escola local, 

engenheiro agrônomo e representantes das secretarias municipais. No círculo de cultura a fala 

das inquietações da população local era a prioridade, e não havia fala de maior valor ou menor 

importância, todas tinham igual intenção.  

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.” 

A ideia dos participantes em círculos se deu no sentido de que cada um pudesse ser 

ouvido e interagir com o grupo, desfazendo a ideia de sala de aula, já que a intenção era mesmo 

se perceberem enquanto agentes transformadores do processo social.  

A professora líder do grupo de pesquisa iniciou seu discurso falando da alegria de 

conhecer os trabalhadores e a comunidade e estar presente naquele momento tão significativo 

para a universidade, centro de pesquisa da UNEB e os pesquisadores. Na oportunidade, 

agradeceu a recepção organizada pelas mulheres do Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima. Em 

seguida, a professora fez um relato dos problemas ambientais que estamos vivenciando na 

contemporaneidade e do tema trabalhado na palestra, porém enfatizou que estava ali naquele 

momento para ouvir e aprender com os agricultores. 

O mediador da roda de conversa perguntou quem gostaria de falar. Uma trabalhadora 

rural se posicionou: “não entendo porque o povo faz tanta queimada, a gente não pode estender 

uma roupa em paz, quando a gente chega da roça tudo fedendo a fumaça” (TRABALHADORA 

L). Outra trabalhadora manifestou desejo de falar, mas foi solicitado pelo mediador um tempo 

enquanto a trabalhadora L pegasse flores no balde e colocasse no círculo, formando um 

desenho. Em seguida, foi franqueada a palavra à trabalhadora, quem afirmou que “o pior ainda 

é que a fumaça invade a casa e fica cheio de cinza, a gente tem que limpar tudo de novo”. 

(TRABALHADORA B). 

Houve muitas intervenções por parte dos participantes acerca dos problemas elencados 

para serem trabalhados no decorrer do projeto de pesquisa. Nos círculos de cultura, eles já 

tinham propriedade para falar, já que anteriormente à discussão foi realizada apresentação do 

projeto à comunidade. Freire (1988) nos chama a atenção para a necessidade de valorizar 

saberes e conhecimentos dos homens e mulheres populares; suas experiências com o mundo, a 
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cultura e o outro, sendo necessária uma maior compreensão das leituras e linguagens desses em 

torno do mundo. Para Amaral e Montrone (2015, p. 79), “a educação popular justifica-se ao 

passo que o povo, no processo de luta pela transformação, precisa elaborar o seu próprio saber. 

Ela está vinculada a um projeto social e transformador, enfrentando a distribuição desigual dos 

saberes e incorporando o saber como ferramenta de libertação nas mãos do povo.”  

Os temas referentes a queimadas e caramujos, bem como as consequências que têm sido 

vivenciadas pela comunidade foram claramente expressados pelos trabalhadores e mediados 

por um agrônomo, que estava presente no momento, como forma de interagir e contribuir num 

processo de educação não formal com a comunidade.  

Uma das falas de uma trabalhadora rural expressou a necessidade do diálogo em torno 

das questões ambientais na localidade, considerando que a infestação por caramujos já se 

caracteriza como um problema de ordem ambiental, econômico e saúde, visto que é possível 

encontrá-los além do solo, também nas plantações e na água potável. A trabalhadora relatou 

que: 

 

está sendo muito difícil porque eles ficam enterrados, quando chove aparece 

tudo, não tem canto que a gente bote as plantas, eles vão atrás e come, a gente 

nem vê. A gente coloca as plantas no alto, no estaleiro, mas eles sobem e come 

tudo. (TRABALHADORA RURAL I). 
 

A partir desse relato, outras pessoas da comunidade manifestaram-se, falando das 

práticas para combater os moluscos13 (caramujos) nos seus quintais, e que eles estão 

desaparecendo. Abaixo, o quadro que mostra as ideias dos trabalhadores para combater o 

caramujo. 

 

Quadro 9- Vozes dos trabalhadores rurais sobre as práticas de combate ao caramujo 

 

COLABORADORES 

 

FALAS DOS ATORES SOCIAIS 

TRABALHADORA 

RURAL (M) 

Lá em casa eu coloco um saco na mão, cato eles e boto fogo. 

                                                             
13 O caramujo exótico invasor Achatina fulica Bowdich, 1822 é nativo do leste da África, sua distribuição 

original tem limite ao sul em Natal (África do Sul) e ao norte na Somália. Atualmente, o Brasil vive a fase 

explosiva da invasão de A. fulica, estando presente em 24 dos 26 estados brasileiros (sem registro apenas no 

Acre e Amapá) e no Distrito Federal. 



125 
 

TRABALHADOR 

RURAL (Z) 

Eu jogo bastante sal neles, morre tudo, o problema são os ovos que 

fica enterrado. 

TRABALHADOR 

RURAL (C) 

Lá está sumindo, eu deixo o quintal agora todo limpo porque eles 

gosta de lugar fresco, não achando desaparece. 

TRABALHADOR 

RURAL (T) 

Se a gente limpar o quintal, não deixar tanta coisa velha, eles acaba, 

porque não acha lugar para se esconder. 

Fonte: Autor (2018) 

  

Nos círculos de cultura, os trabalhadores puderam compartilhar suas experiências no 

combate ao caramujo, experiências que não eram compartilhadas antes, mesmo sendo todos 

vizinhos. A difusão do conhecimento e a troca de experiência, quando a comunidade tem a 

oportunidade de se reunir, pode resolver um problema pela partilha de práticas exitosas. 

  

8.5 ATIVIDADE DE CAMPO: GRUPO DE PESQUISA NOS ESPAÇOS DE PRODUÇÃO 

DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS RURAIS 

 

A atividade de campo foi prevista juntamente com o grupo de pesquisa GEEDR e o 

Centro de Pesquisa em Educação e Desenvolvimento Regional CPEDR/ UNEB Campus 1, com 

o objetivo de conhecer as localidades no interior baiano e difundir conhecimento a partir e no 

lócus de pesquisa dos mestrandos do Programa de Mestrado em Educação de Jovens e Adultos 

- MPEJA e dos doutorandos do Programa de Doutorado Multi-Istitucional e Multidisciplinar 

em Difusão do Conhecimento - DMMDC.  

A atividade teve início na loja comunitária, no povoado Gravatá de Baixo, onde o grupo 

conheceu o projeto da comunidade já mencionado como experiência exitosa que contribui com 

a preservação ambiental e sustentabilidade. Em seguida, foram para um sítio da família do 

mestrando, que é residente da localidade, onde todos foram recebidos de forma calorosa. A líder 

do grupo de pesquisa recebeu flores da proprietária do sítio, mãe do mestrando pesquisador. 

Os pesquisadores tiveram a oportunidade de experienciar a colheita do aipim, observar 

a plantação de lavoura tais como inhame, aipim, amendoim, milho sem o uso de agrotóxicos.  

Puderam ouvir relatos da trabalhadora rural que não utiliza queimadas em sua propriedade, que 

aproveita os restos de vegetais para adubar a terra, conseguindo ter boa colheita sem precisar 

comprar adubo. 

Ao dar continuidade às visitas, foram para outra propriedade conhecer uma casa de 

farinha, onde encontramos os trabalhadores em intensa atividade, senhoras fazendo beiju - as 



126 
 

quais, pela manhã, estavam no seminário -, homens colocando massa de mandioca na prensa 

para secagem, trabalhador no equipamento triturando a mandioca, e outro produzido a farinha 

no forno mecanizado. Na oportunidade, a professora líder do grupo de pesquisa entregou, na 

casa de farinha, o certificado às trabalhadoras rurais que participaram do seminário. 

Na casa de farinha foi possível observar a rotina na produção de farinha, beiju e outros 

derivados da mandioca. A agricultura familiar em evidência, todos do mesmo grupo familiar, 

executando uma atividade que se dinamiza em tarefas diferentes. Ali não se contabiliza quanto 

cada um ou cada uma vai ganhar, mas sim o resultado de uma produção que beneficia a todos 

da família.  

Na oportunidade, a trabalhadora rural distribuiu beiju para todos levarem para casa e 

comerem ainda quentinho na hora. Os mais curiosos investigaram cada passo de produção da 

farinha e do beiju, e os pesquisadores questionaram sobre a utilização do caldo da mandioca, a 

manipueira, do qual, quando aproveitado, é retirado o amido que é a goma para fabricação de 

beiju, tapioca e outras iguarias. 

As visitas continuaram e chegaram à pracinha do povoado Gravatá de Baixo. Os 

visitantes foram recebidos por outros trabalhadores rurais que ofereceram frutas, tais como jaca, 

limão, maracujá, caqui, todos livres de agrotóxicos. Alguns membros do grupo foram visitar as 

plantações de milho e amendoim, outros foram fazer fotografias na casa em que o mestrando 

nascera com auxílio de uma parteira. 

Ao sair do Gravatá de Baixo, foram para o Gravatá de Cima. Chegando ao povoado, os 

visitantes foram recebidos por um grupo de senhores, senhoras, crianças e jovens na igreja 

católica local, foram acolhidos com cantos de boas-vindas e com um pequeno momento de 

oração para, em seguida, receberem o lanche. 

As visitas nas duas comunidades pelo grupo de pesquisa foram carregadas de integração, 

troca de saberes e afetividade. O carro oficial com o nome da UNEB, que conduzia o grupo de 

pesquisa, chamava a atenção por onde passava por não fazer parte do cotidiano rural veículos 

oficiais de universidade. 

A finalização da atividade de campo ficou marcada para o ponto extremo da localidade, 

numa propriedade de duas mulheres, irmãs, negras, órfãs de pai e mãe, trabalhadoras rurais. 

Depois dessa residência, não existiam moradores, só estrada de ferro e o rio Capivari.  

O local foi escolhido porque nesta propriedade existia uma casa de farinha no modelo 

artesanal e também uma iniciativa como forma de valorizar e aguçar a autoestima destas 

mulheres, que tiram o próprio sustento nas atividades agropecuárias. Na propriedade, fomos 
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recebidos com uma mesa farta e um grande sorriso no rosto expressando a alegria de estarmos 

ali. 

Na oportunidade, os pesquisadores puderam experienciar a fabricação do beiju na palha, 

fizeram beiju redondo, experimentaram várias iguarias derivadas da mandioca, além de jaca, 

amendoim. As trabalhadoras foram questionadas sobre as atividades que elas desenvolviam na 

propriedade, ao que uma delas respondeu: 

 

Aqui a gente planta de tudo, a gente planta capim pra o gado, mandioca, aipim, 

milho, feijão, amendoim, faz beiju de massa, beiju com coco, beiju de goma, 

bolo na palha, farinha da mandioca, faz bolo de aipim, bolo de massa, a gente 

planta de tudo um pouco e faz muita coisa. (TRABALHADORA RURAL) 
 

O trabalho rural é dinâmico, diversificado. Para estas mulheres não há trabalho leve nem 

pesado, porque elas fazem tudo, até mesmo aqueles considerados trabalhos só para homens. 

Mulheres que lutam, que buscam emancipar-se, que nos dias atuais vendem seus produtos sem 

atravessadores, direto ao governo do estado, através do Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA). 

 Os pesquisadores caminharam pela propriedade, dentro da lavoura de amendoim e, em 

seguida, foram todos convidados para uma roda de conversa em frente à casa de farinha para 

dialogar com as trabalhadoras rurais, para ouvir e compartilhar experiência numa dinâmica de 

difusão do conhecimento e desenvolvimento local e regional. O encontro foi encerrado com 

agradecimentos de ambas as partes. Na saída, as trabalhadoras rurais ofereceram produtos de 

sua lavoura para todos os integrantes do grupo.  

 

8.6 SEGUNDO SEMINÁRIO NA COMUNIDADE DO GRAVATÁ 

 

O segundo seminário conseguiu envolver os trabalhadores e trabalhadoras sujeitos da 

investigação científica e ação educativa além de outros moradores da comunidade, ministério 

público, na pessoa do promotor de justiça, da Promotoria Ambiental de Santo Antônio de Jesus, 

Bahia, Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho - 

FUNDACENTRO, órgão ligado ao Ministério do Trabalho, agente aposentado da IBAMA, 

representante do executivo municipal, vereadores, secretários do governo municipal, UNEB e 

UFBA representadas através dos professores e pesquisadores, grupo de pesquisa GEEDR, 

Centro de Pesquisa em Educação  e Desenvolvimento Regional - CPEDR, representantes de 

associação rural, escola da localidade, Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, e 

representantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município de Muritiba. 
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Figura 37- Adesivo de identificação no evento, utilizado por todos os participantes 

 

Fonte: Autor (2018) 
 

A primeira palestra do evento foi ministrada pelo promotor de justiça, que fez uma 

abordagem sobre a ação do ministério público para coibir as formas de desmatamento, caça de 

animais silvestres, tráfico de animais e outras ações que a instituição tem executado. O promotor 

conduziu a sua palestra utilizando slides, mostrando os principais problemas ambientais da 

região, dando ênfase aos problemas do rio Capivari e os corpos d’água da região, que vêm 

sendo extintos devido ao desmatamento e à falta de preservação das matas ciliares. O promotor 

frisou, em sua palestra, que todas os trabalhadores rurais, autoridades presentes e representadas 

têm o compromisso de fiscalizar e denunciar práticas que agridem o meio ambiente. 

A segunda palestra foi ministrada pelo Engenheiro Agrônomo da FUNDACENTRO que 

tem experiência e é militante na luta do combate ao agrotóxico. Apesar da temática não ser 

objeto de estudo do projeto de pesquisa, a iniciativa da palestra objetivou agregar conhecimento 

na prática ao trabalhador rural, devido à grande influência dos últimos tempos para o uso dos 

agrotóxicos, que são adquiridos com facilidade nas lojas de produtos agropecuários por 

trabalhadores rurais sem nenhuma informação de proteção para o uso, podendo causar sérios 

problemas ambientais, assim como comprometer a saúde individual do trabalhador e da 

coletividade. 

A palestra foi conduzida de forma bem dinâmica, relatando alguns problemas que os 

agrotóxicos podem causar à saúde humana e como eles têm contribuído para o envenenamento 

de vários pássaros. Falou-se do uso exacerbado por parte dos produtores e estatística que aponta 

o Brasil como um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo. Logo após a palestra, o 
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engenheiro agrícola convidou a todos para a oficina de fabricação do biofertilizante (biogel), 

utilizando os materiais orgânicos previamente coletados.  

A figura abaixo, inspirada num modelo de organograma, demonstra de maneira mais 

dinâmica como ocorreram as ações em torno do projeto na comunidade, bem como as parcerias 

estabelecidas para sua realização. 
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Figura 38- Parcerias e representações no segundo seminário no Povoado Gravatá 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

   

    

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 
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8.7 OFICINA PARA FABRICAÇÃO DE BIOFERTILIZANTE 

 

As oficinas representaram parte das ações desenvolvidas com o objetivo de demostrar 

para a comunidade que muitas coisas podem ser reaproveitadas ou transformadas em algo útil 

para o meio ambiente. A figura abaixo representa os passos da organização desse processo.  

 

Figura 39- Sequência no desenvolvimento da pesquisa 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

 
A oficina foi realizada no primeiro momento na casa de farinha, que fica localizada atrás 

do centro comunitário, local onde estava sendo realizado o evento. Inicialmente, foi ensinado 

aos trabalhadores rurais a utilização da manipueira (caldo da mandioca), que é jogada no solo 

para fazer fertilizantes e defensivos orgânicos.  

O engenheiro falou das técnicas necessárias para o aproveitamento da manipueira e 

convocou a secretária de agricultura e meio ambiente do município que estava presente para 

que desenvolvesse na localidade parcerias com os trabalhadores rurais, no sentido de implantar 

nas casas de farinha mecanismos com reservatórios para a coleta do material, que é um insumo 

importante no combate às pragas, além de ser um fertilizante muito rico para diversas culturas.  

A oficina foi realizada em espaço aberto, debaixo de uma mangueira, com a participação 

dos trabalhadores. O oficineiro apresentou todos os materiais necessários para a fabricação do 

biogel, em seguida iniciou a manipulação dos materiais com a participação dos trabalhadores, 

explicando, na sequência, o tempo de cura para retirada, fazer a coagem e utilizar.  

 

 

 

SUJEITOS
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Figura 40- Síntese dos pressupostos que nortearam os diálogos nos círculos de cultura 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

No círculo de cultura foram norteadas todas as atividades de intervenção do projeto, 

assim como a avaliação do que estava sendo realizado. Eram avaliadas as ações coletivas, mas 

também as individuais, realizadas pelos trabalhadores em suas propriedades a partir do que era 

discutido no círculo de cultura, a exemplo do reaproveitamento de resto de vegetais, evitando 

as queimadas, o combate ao caramujo. Eram apresentados, de forma verbal, quem conseguiu 

realizar e, também, quem ainda precisava de maiores informações para o devido manejo. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalização desse estudo traz para mim um significado muito positivo, por ser também 

uma realização pessoal. Assumi, junto a essa proposta, um compromisso com a comunidade 

rural onde vivi a infância, cresci, vi os meus filhos nascerem e crescerem, em que convivo em 

harmonia com os moradores.  

Procurei a todo instante demonstrar a realidade vivenciada de uma forma simples, tal 

como é a vida nos espaços rurais, procurando ser fiel à realidade observada, valorizando os 

sujeitos, seus contextos e suas memórias.  

 A vida rural historicamente é marcada por dificuldades, trabalho braçal, dificuldades 

com a escolaridade, trajetória que limitou muitos homens e mulheres ao desenvolvimento 

cultural pela educação. Esse fator, ao longo do tempo, tem promovido o esvaziamento dessas 

áreas, em decorrência dos filhos que precisam se deslocar para os grandes centros em busca de 

formação e melhor qualidade de vida, os quais, muitas vezes, não retornam mais aos seus locais 

de origem. 

 O estudo permitiu desvelar realidades que, mesmo eu, morador da localidade, ainda não 

havia parado para refletir sobre pontos específicos abordados por senhoras já com mais de 

oitenta anos de idade, que vivenciam as mudanças de geração cultural e ambiental do lugar. Por 

meio dessa pesquisa, foi possível compreender o quanto a localidade sofreu com a ação 

predatória humana, fazendo desaparecer lagos, rios, nascentes, áreas verdes e, 

consequentemente, todas as formas de vidas que precisam desses espaços para seguirem seus 

ritos de procriação.  

O desenrolar do estudo também permitiu que muitos sujeitos fossem tomados por 

emoção, quando no relato das suas histórias de vidas relembravam locais que foram inspirações 

para a infância, para o convívio social e familiar, e que já não existem mais.   

A oportunidade nos permitiu dialogar sobre assuntos comuns e incômodos a todos, 

dentre eles o lixo, as queimadas, a infestação de caramujos na localidade e os prejuízos 

provocados por esse molusco, bem como a depredação do patrimônio natural da localidade, 

levando a grande maioria dos moradores da comunidade a repensarem a postura social e futuras 

intervenções que podem ser aplicadas como manobra para o equilíbrio das práticas de trabalho 

com as questões ambientais.  

 O caminho não se deu de maneira tão linear, sendo necessário pensar em estratégias a 

cada encontro, já que o número de colaboradores no estudo superou a expectativa inicial. Além 

disso, por se tratar de um espaço pequeno e das minhas interferências em posição de liderança 
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na localidade, muitos outros se integraram à pesquisa sem o compromisso formal de participar 

desta, uns como colaboradores, outros como curiosos que também buscavam aprendizagem.  

Nossas intervenções buscaram demonstrar não apenas os problemas da localidade ou o 

desenvolvimento de ações que equilibrem o problema. Para além disso, os círculos de cultura, 

estabeleceram uma relação diferenciada entre as pessoas, relação do saber ouvir, da fala, da 

politização, da inclusão do respeito entre jovens, adultos e idosos, numa construção coletiva 

nunca antes registrada na localidade.  

Com a identificação dos problemas ambientais, por meio de uma estratégia de educação 

não formal, contemplamos essa localidade com formação em educação ambiental, 

considerando a necessidade da formação cultural e preservação da localidade.  

A formação da consciência ambiental não se dá de fora para dentro, mas numa troca 

constante dos sujeitos e das suas impressões pessoais sobre o local em que vivem. Essa relação 

condicionou maior participação dos participantes na pesquisa-ação na localidade.  

A oficina desenvolvida com esses trabalhadores ao longo do projeto reforçou todo o 

percurso 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 estratégia de fertilização e combate 

às pragas nas culturas. Os relatos dos mesmos demonstravam os gastos excessivos com 

produtos industrializados e pouco lucro na 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 trabalhadores rurais sempre que necessário para a produção 

de defensivos naturais e de baixo custo.  

A pesquisa desvelou coisas além do que o pesquisador buscou conhecer. Muitas delas, 

de ordem pessoal, social e psicológica, que no estudo em questão não se discute, requerendo do 

pesquisador um posicionamento sensível e reflexivo, compreendendo os envolvidos no estudo 

como atores de suas próprias histórias. Essa relação permitiu que o trabalho ganhasse uma 

dimensão muito maior do que se esperava. Aquelas pessoas queriam fazer história, registrar 

suas histórias, numa via de colaboração.  

Pensar na educação ambiental num momento complexo das diversas influências 

capitalistas, as ambições pessoais e a inconsciência de uma grande parcela da população, foi 

possível, pois nos reportarmos a Reigota, Paulo Freire, Gohn, dentre outros, que nas suas linhas 

de pensamento colocam sempre o homem como elemento da centralidade e a necessidade de 

formar-se para mudanças mais pontuais nos seus comportamentos sociais.     

A ideia era deixar na comunidade uma marca positiva, a ser seguida posteriormente. 

Uma reflexão coletiva e individual que pudesse ser base da resolução dos problemas que 
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impactam diretamente o ambiente, a qualidade de vida, e o desenvolvimento cultural da 

localidade.   

Para desenvolver uma comunidade, um lugar ou grupos de pessoas, pelo conhecimento, 

motivados pela necessidade de se autoperceberem com barreiras impostas em muitos deles pelo 

analfabetismo, foi necessário estabelecer redes colaborativas de formação e (in) formação, 

nestes espaços, sendo parceiros entidades de instâncias municipais, estaduais e federais, que se 

agregaram ao projeto e contribuíram para que a difusão do conhecimento se tornasse uma 

realidade naquela localidade.  

Optamos por não estabelecer conclusão nesse estudo, visto que muita coisa foi possível 

pontuar, registrar, mesmo aquelas que não eram o foco da discussão, mas que também surgiram 

e ganharam espaço no entrelaçar da pesquisa. Ademais, considerando os homens e mulheres 

dessa pesquisa com características tão inespecíficas, dadas as condições culturais, espaciais e 

socioeconômicas que os constituíram enquanto sujeitos, considero como positiva a finalização 

do trabalho realizado e das provocações feitas aos sujeitos, como estratégias para mediarem os 

seus próprios problemas locais.  
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APÊNDICE A – CONVITE À PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL 

AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL - SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 

MESTRADO PROFISSIONAL-MPEJA 

Centro de Pesquisa Educação Etnicidade e Desenvolvimento Regional – CPEDR 

 

Gravatá - Muritiba - Bahia, 18 de Julho de 2018.  

 

Remetente: Mestrando do Programa de Educação de Jovens e Adultos- MPEJA, UNEB, 

Campus I - Salvador-BA.  

Vangivaldo de Menezes Souza 

 

Destinatário: Exmo. Senhor Promotor de Justiça, da Promotoria de Justiça Regional Ambiental 

do Recôncavo Sul - Santo Antônio de Jesus - Bahia 

Dr. Julimar Barreto Ferreira 

 

Prezado Senhor, 

 

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência expondo a seguir os motivos desta 

solicitação: estaremos realizando um Seminário dia 02 de agosto de 2018, a partir das 8:00h, 

no Centro Comunitário Terezinha Moitinho Santana, localizado no Povoado Gravatá de 

Baixo, no município de Muritiba, Bahia, com a temática EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  

UMA ABORDAGEM NAS PRÁTICAS DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA 

RURAL. Nesse sentido, solicitamos de Vossa Excelência, a disponibilidade para ministrar uma 

palestra no referido evento.  

Esse Seminário se constitui em uma das ações do Projeto de Pesquisa do Mestrado que 

estamos desenvolvendo. Tal projeto tem como cenário a comunidade rural onde será realizado 

o evento. A pesquisa se desenvolve através da reflexão dos problemas ambientais percebidos 

pelos trabalhadores rurais, nos seus espaços de vivência e de labor, numa ação dialógica, 

objetivando uma conscientização crítica e preservacionista.  

 A pesquisa se justifica pela observação da transformação do espaço de vivência e das 

mudanças que vêm ocorrendo no meio ambiente ao longo do tempo. Citamos como exemplos:  

http://www.uneb.br/mpeja
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o desmatamento para criação de gado, o desaparecimento das nascentes, o uso exacerbado de 

agrotóxicos, a utilização de queimadas no preparo do solo para o plantio, a poluição e 

assoreamento do rio Capivari, além de outros problemas ambientais percebidos pelos próprios 

trabalhadores rurais da comunidade. 

 Consideramos relevante o processo de compreensão das questões ambientais locais 

para adoção de novas práticas e da reflexão sobre a importância da conservação dos espaços 

naturais de onde eles retiram seu sustento e o de seus familiares.   

Esse seminário busca contar com a participação de Vossa Excelência dada a relevância 

de suas ações e implicação com a temática ambiental regional. 

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência nossos protestos de 

consideração e distinto apreço. 

 

 

____________________________ 

Vangivaldo de Menezes Souza 

Mestrando – MPEJA – UNEB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

APÊNDICE B – CONVITE A FUNDACENTRO  

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 

MESTRADO PROFISSIONAL-MPEJA 

Centro de Pesquisa Educação Etnicidade e Desenvolvimento Regional – CPEDR 

 

Muritiba - BA, 25 de junho de 2018.  

 

Destinatário: ILMO. SR. CHEFE DA FUNDACENTRO BAHIA 

                      DANIEL MARTINS 

 

Prezado Senhor, 

Na oportunidade cumprimento V. Sa. e exponho a solicitação de liberação do Sr. 

Armando Xavier, Integrante do Fórum Estadual de Combate ao Uso do Agrotóxico, para a 

realização de palestra no dia 02 de agosto de 2018, quinta-feira, a partir das 8:00 horas 

da manhã, no Centro Comunitário Terezinha Moitinho Santana, localizado no Povoado 

Gravatá de Baixo, Zona Rural do Município de Muritiba - BA.   

   A presença do Sr. Armando Xavier, nesse evento, é de considerável relevância junto a 

trabalhadores rurais da comunidade, jovens e adultos que precisam de uma compreensão sobre 

os riscos dos agrotóxicos para a saúde da população e para o meio ambiente. Através da prática 

que será desenvolvida pelo Dr. Armando no evento, a fabricação de defensivos naturais para o 

combate de pragas na lavoura, espera-se um futuro comportamento diferenciado dos 

agricultores.  

Esta ação faz parte de um projeto de mestrado sobre questões ambientais com 

trabalhadores e trabalhadoras rurais no espaço de vivência e de labor. Diante do exposto, as 

colaborações do Sr. Amando representarão a oportunidade de construção de conhecimento e 

possível mudança comportamental de trabalhadores rurais, sobretudo nas práticas agrícolas e 

no cuidado com o meio ambiente.  

Sem mais, desde já agradecemos a V. Sa. 
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APÊNDICE C 
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APÊNDICE D - PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

CCTMS 

 

 

REDE DE SABERES E PRÁTICAS ITINERANTES 

III SEMINÁRIO DO GEEDR 

 

Mestrando: Vangivaldo de Menezes Souza          

Projeto: Problemas Ambientais nos Espaços de Vivência e de Labor: Uma Pesquisa-Ação 

Participante com Jovens e Adultos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais No Povoado Gravatá, 

Município de Muritiba- Recôncavo da Bahia. 

Ação do Projeto: Seminário 

PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO 

8:30h - Acolhimento 
9:00h - Café da Manhã 
9:30h - Solenidade de abertura  
10:00h - Apresentação com as Crianças da Escola Antônio Pereira da Mota 
10:20h - Palestra com o tema: A utilização das queimadas pelos agricultores é um malefício ou um 
benefício? 
11:10h - Rodas de conversa com os sujeitos da Investigação Cientifica e da Ação Educativa 
(trabalhadores e trabalhadoras rurais) e o Grupo de Pesquisa Educação, Etnicidade e 
Desenvolvimento Regional - GEEDR 
Temas: 
Roda 1-As práticas dos trabalhadores com relação às queimadas; 
Roda 2- Memórias sobre o Rio Capivari; 
Roda 3 - Memórias sobre a Bica do Vilambuim; 
Roda 4- O aparecimento em excesso de caramujos. O que fazer? 
11:40h - Síntese das rodas de conversas; 
12:00h - Diálogo com trabalhadores e trabalhadoras rurais com a líder do Grupo de Pesquisa e 
Diretora do Centro de Pesquisa em Educação e Desenvolvimento Regional - UNEB. Prof. Dr.ª Leliana 
Santos de Sousa; 
12:30h - Almoço – Com show ao vivo; 
14:00h - Turismo no Povoado Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima: 
Visita a um templo religioso; 
Visita a uma Loja Comunitária – Loja de Boas Ações de Tudo Tem; 
Visita ao Sítio de Dona Irene – trabalhadora rural que utiliza restos de vegetal para adubação. 
Agricultura orgânica; 
Visita a uma casa de Farinha mecanizada - Gravatá de Baixo (comer beiju feito na hora); 
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Visita a um local de nascentes que sofreu mudança devido às ações de desmatamento; 
Visita a uma casa de Farinha artesanal - Gravatá de Cima (comer beiju com coco, bolo na palha 
(conhecido como bolo de taca) também amendoim cozido e jaca. 
16:30h – Encerramento 
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APÊNDICE E – CONVITE 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 

MESTRADO PROFISSIONAL-MPEJA 

Centro de Pesquisa Educação Etnicidade e Desenvolvimento Regional – CPEDR 

 

CONVITE 

 

Convidamos para participar do IV Seminário Saberes e Práticas Itinerantes, que terá a 

seguinte programação:  

 

Local: Centro Comunitário Terezinha Moitinho Santana - Povoado Gravatá de Baixo – 

Muritiba - Bahia 

Data: 02 de agosto de 2018 

Horário: 08:00 às 11:30h 

 

1ª Palestra - Tema: Noções Ambientais Segundo a Concepção do Ministério Público.  

Ministrada pelo Promotor de Justiça Dr. Julimar Barreto Ferreira (Promotoria de 

Justiça Regional Ambiental do Recôncavo Sul - Santo Antônio de Jesus)  

  

2ª Palestra - Tema: Impactos Causados por Agrotóxicos x Agricultura Orgânica 

Ministrada pelo Engenheiro Agrónomo Dr. Armando Xavier - FUNDACENTRO - 

(Membro do Fórum Estadual de Combate ao Uso de Agrotóxicos) 

 

Oficina - Fabricação de Biodefensivos 

Oficineiro: Dr. Armando Xavier - FUNDACENTRO 

 

 

 

 

Organização: 

 

 

 

Mestrando Vangivaldo de Menezes Souza (MPEJA-UNEB) 

Mestrando Alício Rodrigues Matos (MPEJA-UNEB) 

Professora Drª Leliana Santos de Souza (UNEB-UFBA) 

Comunidade do Gravatá 

 

 

http://www.uneb.br/mpeja
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APÊNDICE F -  PROGRAMAÇÃO DO V SEMINÁRIO REDE, SABERES E 

PRÁTICAS ITINERANTES 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 

MESTRADO PROFISSIONAL-MPEJA 

Centro de Pesquisa Educação Etnicidade e Desenvolvimento Regional – CPEDR 

 

PROGRAMAÇÃO DO V SEMINÁRIO REDE, SABERES E PRÁTICAS 

ITINERANTES 

TEMA CENTRAL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ABORDAGEM NAS 

PRÁTICAS DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA RURAL. 

LOCAL: Centro Comunitário Terezinha Moitinho Santana - Povoado Gravatá de Baixo - 

Muritiba  

DATA: 02 de agosto de 2018 

HORÁRIO: 08:00 às 12:00h 

8:00h - Acolhida e Credenciamento 

8: 30h - Mesa de Abertura 

9: 00h - 1ª Palestra  

TEMA: Noções Ambientais Segundo a Concepção do Ministério Público.  

Ministrada pelo Promotor de Justiça Dr. Julimar Barreto Ferreira ( Promotoria de Justiça 

Regional Ambiental do Recôncavo Sul - Santo Antônio de Jesus)  

9:50 - Lanche 

10:10 - 2ª Palestra 

TEMA: Impactos Causados por Agrotóxicos x Agricultura Orgânica 

Ministrada pelo Engenheiro Agrónomo Dr. Armando Xavier - FUNDACENTRO - (Membro 

do Fórum Estadual de Combate ao Uso de Agrotóxicos) 

11: 00 - Oficina 

Prática: Fabricação de Biodefensivos 

Oficineiro: Dr. Armando Xavier - FUNDACENTRO 

11:50 - Encerramento                                
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Organização: 

Mestrando Vangivaldo de Menezes Souza (MPEJA) 

Mestrando Alício Rodrigues Matos (MPEJA) 

Professora Dra. Leliana Santos de Souza 

Comunidade do Gravatá                                              

 

PERÍODO DA TARDE 

 

BANCA DE QUALIFICAÇÃO  

 

Título da Dissertação  

 

 

UMA PESQUISA-AÇÃO PARTICIPANTE COM JOVENS E ADULTOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS, SOBRE PROBLEMAS 

AMBIENTAIS NO ESPAÇO DE VIVÊNCIA E DE LABOR NO POVOADO 

GRAVATÁ – MURITIBA BA 

 

 

MESTRANDO: Vangivaldo de Menezes Souza (MPEJA) 

 

Banca Examinadora: 

 

Professora Dra. Leliana Santos de Sousa - Orientadora (UNEB) 

Professora Dra. Jacqueline Araújo Castro - (IF Baiano) 

Professor Dr. Jânio Roque Barros de Castro - (UNEB) 

Professora Dra. Maria Sacramento Aquino - (UNEB) 

 

Data: 02 de agosto de 2018 

Horário: 14:00h 

Local: Centro Comunitário Terezinha Moitinho Santana - Povoado Gravatá de Baixo –  

Muritiba - Bahia 
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APÊNDICE G - OFÍCIO CEAMA 
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APÊNDICE H – CONVITE AO INEMA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 

MESTRADO PROFISSIONAL-MPEJA 

Centro de Pesquisa Educação Etnicidade e Desenvolvimento Regional – CPEDR 

 

Muritiba - BA, 25 de junho de 2018.  

 

Destinatário: Ilmo. Sra. Diretora do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(INEMA) 

MÁRCIA CRISTINA TELLES DE ARAÚJO LIMA 

 

Prezada Senhora, 

Na oportunidade cumprimentamos V. Sa. e expomos a solicitação da indicação e 

liberação de um técnico deste renomado instituto para fazer uma palestra sobre a 

importância da preservação das nascentes, fontes, córregos, cacimbas e riachos nos 

espaços de produção agrícola.  O seminário será no dia 02 de agosto de 2018, quinta-feira, 

a partir das 8:00 horas da manhã, no Centro Comunitário Terezinha Moitinho Santana, 

localizado no Povoado Gravatá de Baixo, Zona Rural do Município de Muritiba - BA.   

   A presença do Técnico nesse evento é de considerável relevância junto a trabalhadores 

rurais da comunidade, jovens e adultos que precisam de uma compreensão sobre a importância 

da preservação das nascentes para a biodiversidade da região.  

Esta ação faz parte de um projeto de mestrado sobre questões ambientais com 

trabalhadores e trabalhadoras rurais no espaço de vivência e de labor no município de Muritiba. 

Diante do exposto, a colaboração do técnico do INEMA representará uma oportunidade de 

construção de conhecimento e possível mudança comportamental de trabalhadores rurais, 

sobretudo nas práticas agrícolas e no cuidado com o meio ambiente.  

Sem mais, desde já agradecemos a V. Sa. 

 

 

 

http://www.uneb.br/mpeja


154 
 

APÊNDICE I - CERTIFICADO  
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

 

 

 

 

                                            

UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DA BAHIA - UNEB 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: O TRABALHO COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS COM ALUNOS 

DA EJA DA ZONA RURAL DE MURITIBA - BA 

Pesquisador: VANGIVALDO DE MENEZES SOUZA 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 81254017.5.0000.0057 

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.606.699 

Apresentação do Projeto: 

 

Trata-se de um projeto de pesquisa do DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS I - 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS (MPEJA). O presente projeto de pesquisa será desenvolvido no 

povoado de Gravatá de Baixo e Gravatá de Cima, zona rural do município de Muritiba - BA, 

com trabalhadores e trabalhadoras rurais, residentes na mesma localidade, estudante da 

Educação de Jovens e Adultos - EJA, que utilizam na sua prática laboral da agricultura, 

queimada para preparação do solo para o plantio, herbicidas, pesticidas, derrubadas das matas 

ciliares, caça de animais silvestres e ainda vivenciam a poluição do rio Capivari por esgoto 

doméstico. A produção de dados será realizada através de entrevista individual e coletiva, roda 

de conversa, questionário, diário de campo, observação participante, história de vida, gravação 

e filmagens. Este projeto pretende despertar nos alunos a consciência crítica, preservacionista 

e sustentável, para que eles passem a desenvolver nos seus espaços de produção, práticas 

equilibradas e ações de conservação do nosso patrimônio ambiental. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Analisar as atividades agrícolas dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, moradores de 

comunidades rurais do município de Muritiba - Ba, relacionadas aos impactos ambientais e a 

necessidade de preservar o meio ambiente. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos e Benefícios apresentados dentro da eticidade e normativa. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa é relevante e exequível. Os riscos e benefícios foram apresentados dentro da 

eticidade e normativa, assim como o TCLE encontra-se em conformidade com os princípios 

éticos. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

 

Na perspectiva da normativa, conforme segue: 

1 – Termo de compromisso do pesquisador responsável: Em conformidade com a normativa;  

2 – Termo de confidencialidade: Em conformidade  

3 – A autorização institucional da proponente: Em conformidade;  

4 – A autorização da instituição coparticipante: Em conformidade  

5 - Folha de rosto: Em conformidade; 

– Modelo do TCLE: Em conformidade; 

- Termo de Concessão: Em conformidade; 

- Termo de compromisso para coleta de dados em arquivos: Em conformidade; 

– Declaração de concordância com o desenvolvimento do projeto de pesquisa: Em 

conformidade;  

10 - Termo de cessão de direitos autorais e autorização para disponibilização de obra em acesso 

livre: 

11. Termo de assentimento. 

 

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: 

 

O projeto “O TRABALHO COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS COM ALUNOS DA EJA 

DA ZONA RURAL DE MURITIBA - BA”, após a avaliação com vista à Resolução 466/12 

CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto como APROVADO para execução, considerando 

que o mesmo 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. 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
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Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situa

ção 

Informações 

Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSIC

AS_DO_P 

03/04/2018  Aceit

o 

do Projeto ROJETO_1000626.pdf 11:39:34  

TCLE / Termos de TCLE_4.pdf 03/04/2018 VANGIVALDO DE Aceit

o 

Assentimento /  11:38:18 MENEZES SOUZA  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos de TCLE_3.pdf 03/04/2018 VANGIVALDO DE Aceit

o 

Assentimento /  11:37:59 MENEZES SOUZA  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos de TCLE_2.pdf 03/04/2018 VANGIVALDO DE Aceit

o 

Assentimento /  11:37:35 MENEZES SOUZA  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos de TCLE_1.pdf 03/04/2018 VANGIVALDO DE Aceit

o 

Assentimento /  11:37:11 MENEZES SOUZA  

Justificativa de     

Ausência     

Projeto Detalhado / Projeto_de_pesquisa_alterado.

pdf 

03/04/2018 VANGIVALDO DE Aceit

o 

Brochura  11:23:53 MENEZES SOUZA  

Investigador     

Outros Termo_de_concessao_verso.p

df 

16/12/2017 VANGIVALDO DE Aceit

o 

  15:54:25 MENEZES SOUZA  

Outros Termo_de_concessao.pdf 16/12/2017 VANGIVALDO DE Aceit

o 

  15:53:14 MENEZES SOUZA  

Outros Termo_de_confidencialidade.

pdf 

16/12/2017 

15:52:30 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

Outros Termo_de_autorizacao_da_co

participant 

e.pdf 

16/12/2017 

15:51:45 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

Outros Termo_de_apresentacao_do_

mestrando 

.pdf 

16/12/2017 

15:51:06 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

Outros Verso_do_termo_de_autorizac

ao_de_us 

o_da_imagem.pdf 

16/12/2017 

15:48:59 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

Outros Termo_de_autorizacao_do_us

o_da_ima 

gem.pdf 

16/12/2017 

15:47:23 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

Outros Verso_Termo_de_compromis

so_para_c 

oleta_de_dados.pdf 

16/12/2017 

15:46:33 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

Outros Termo_de_compromisso_para

_coleta_d 

e_dados.pdf 

16/12/2017 

15:45:40 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

Outros Termo_de_compromisso_do_

pesquisad 

16/12/2017 

15:44:48 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 
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or.pdf 

Outros Termo_de_autorizacao_da_pr

oponente. 

pdf 

16/12/2017 

15:43:43 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

Outros Registro_Geral.pdf 16/12/2017 

15:17:56 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

Outros Declaracao_de_concordancia_

com_des 

envolvimento_da_pesquisa.pd

f 

16/12/2017 

15:16:50 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

Outros Fotografia.pdf 16/12/2017 

15:16:04 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

Outros Curriculo_lattes.pdf 16/12/2017 

15:11:48 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

Folha de Rosto Folha_de_Rosto.pdf 11/12/2017 

23:24:37 

VANGIVALDO DE 

MENEZES SOUZA 

Aceit

o 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

SALVADOR, 18 de Abril de 2018 

Aderval Nascimento Brito 

(Coordenador) 
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ANEXO B –FOLHA DE ROSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

ANEXO C - TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 


