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Pode entrar...
Seja bem-vindo(a)!
Eclesiais de Base (CEBs), da Comissão Pastoral da Terra
(CPT), das Pastorais Sociais. A grande descoberta é que
a salvação, que está na terra, contém um tesouro a ser
descoberto e cultivado por nós.
Convido você para caminhar por meio das páginas
desta publicação que abre dimensões holísticas, culturais,
econômicas, sociais, políticas, espirituais e afetivas.

Prezado leitor, prezada leitora,
Como o camponês e a camponesa madrugam para
lançar a semente na terra que banharam com o seu suor,
assim também é o trabalho das pessoas que desejam encontrar uma resposta para a inquietude de muitas famílias
camponesas. Essas pessoas alimentam o sonho de uma
educação para os filhos e as filhas, que responda às suas
necessidades e aos seus anseios.
Esse é um dos motivos principais para realizar esta publicação comemorativa. Desejamos partilhar com vocês
o nosso esforço por um novo olhar, realizado durante 20
anos. Consequentemente, manifestaram-se novas atitudes, face ao sistema educativo vigente que durante séculos deixou de priorizar a educação do campo.
Fez-se necessário ouvir o apelo das famílias por uma
agricultura apropriada ao clima e às suas próprias condições no campo. Igualmente, elaborar uma educação que
ajudasse seus filhos e filhas a permanecerem na sua terra,
pois continuavam migrando, sem nada aprenderem em
relação à vida do campo e no campo.
Surgiu, então, a Escola Família Agrícola Dom Fragoso
(EFA Dom Fragoso) abrindo as portas do saber camponês
para aqueles a quem sempre foi negada a veracidade de sua
sabedoria da vida. De fato, é a vida que faz a escola existir!
Esse grito foi o suficiente para que a Pedagogia da
Alternância, vivenciada no tempo e no espaço, na teoria
e na prática, se tornasse luz para nós das Comunidades

Na primeira parte, você se deliciará com um histórico
da EFA, compreenderá melhor a Pedagogia da Alternância, o Projeto de Vida da Família Camponesa (PVFC), referência básica do nosso projeto educativo. Também terá
uma noção da importância de tecnologias sociais que nos
ajudam na construção do Bem Viver.
Na segunda parte, você poderá verificar se, de fato,
essa Pedagogia da Alternância, que nos faz ter os pés no
chão da realidade, mas o olhar nas estrelas, na utopia,
está dando sinais de uma transformação pessoal, familiar,
comunitária... Enfim, construindo o Bem Viver, numa sociedade de irmãs e irmãos.
Por último, vale dizer a quem destinamos esta publicação, em primeiro lugar, às famílias camponesas, com
quem nos irmanamos e partilhamos juntos conquistas e
desafios, ao longo desses 20 anos. Depois, vêm nossos
parceiros e parceiras, amigos e amigas, pessoas solidárias, do nosso país e de fora, nossas comunidades e, de
modo relevante, educadores e educadoras que comungam conosco esse projeto de educação.
Queremos somar forças com vocês que alimentam os
mesmos sonhos. São saberes e experiências tão lindas e
cativantes que têm o sabor das raízes que se adentram no
solo, permitindo à árvore produzir frutos de uma vida de
qualidade. No cultivo da terra sentimos o amor que essa
Mãe nos tem e nos alimentaprodigiosamente.
Cantemos e louvemos a Deus por esses 20 anos de lutas e conquistas: “Somos terra, somos água, somos vida!”
Ir. Divani Siebra
da Equipe de Assessoria da EFA
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Foto: Ivo Sousa

A Escola
Família Agrícola
Dom Fragoso

Manoel Beserra Machado¹

“Queremos ser ajudadas a fazer uma agricultura
apropriada ao nosso clima, que não destrua a terra e suas potencialidades, como vem acontecendo
há séculos; a desenvolver uma educação para nossos filhos e filhas, que os motive a permanecer no
campo, pois continuam migrando...”

A educação popular na Diocese de Crateús vem
desde o início dessa diocese, em 1964. Por muito
tempo, sentíamos a necessidade de uma educação a
partir do campo, que ajudasse as pessoas a permanecerem lá, com dignidade. Com essa finalidade surgiu
a Escola Família Agrícola Dom Fragoso (EFA Dom Fragoso), em Independência, Ceará, em 2002.

A Irmã Siebra e eu tínhamos conhecido uma Escola Família Agrícola em Ji-Paraná, Rondônia, em
1991. Ficamos empolgados e acreditávamos ser
possível começarmos uma experiência de educação continuada e contextualizada, em qualquer
ponto do território diocesano, onde houvesse
mais condições e gente disponível para tal.

Como se deu seu surgimento e como tem sido sua
atuação nesses 20 anos? Qual o sonho que carregamos, hoje? Vejamos:
1. O que antecedeu à EFA

Alguns agentes de pastoral, camponeses e
camponesas, sabendo dessa possibilidade, uniram-se a nós para assumirmos o desafio de conhecer algumas EFAs no Nordeste para pensarmos os
primeiros passos. No Ceará ainda não havia nenhuma. Assim, com o apoio da Diocese, fomos ao
Piauí, onde conhecemos a experiência de Soinho,
em Teresina. Na Bahia, conhecemos as escolas de
Jaboticaba e Sobradinho.

A EFA Dom Fragoso nasceu do sonho de camponeses
e camponesas das regiões dos Inhamuns e de Crateús,
despertados pela Diocese de Crateús, através das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), da ação da Comissão
Pastoral da Terra (CPT), da educação sindical, da luta por
terra e água, das lutas pela vida neste semiárido cearense.
Nos encontros de assentados e assentadas da Reforma
Agrária, no início da década de 1990, as pessoas diziam:

(1) Graduado em Filosofia e Teologia, em Fortaleza (UECE e ITEP). Padre da Diocese de Crateús, Ceará. Assessor da CPT e PJR; participante da
criação da Escola Família Agrícola Dom Fragoso, de Independência, Ceará; membro da equipe de assessoria dessa escola.
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2. O lastro inicial

a estrada e iniciamos as primeiras edificações dos espaços
indispensáveis, em dezembro de 2001. A resposta positiva
de muitas pessoas deu-nos ânimo para tocar pra frente.

Começamos a discussão nas CEBs e pastorais, percebendo que se fazia necessário a criação de uma associação. Daí, fazer os encaminhamentos: local ideal, recursos
para construção e manutenção, convocação de pessoas
para assumir a associação, a mobilização dos futuros e futuras estudantes.

3. Fomos construindo a base
Aos poucos, fomos dizendo o que queríamos e dando
os passos necessários para o funcionamento da escola, ao
mesmo tempo em que juntávamos a primeira turma, que
iniciaria o Ensino Fundamental 2. A decisão foi a escola assumir uma turma a mais a cada ano.

Uma vez definido na Diocese que a escola seria em Independência, por ter ali uma equipe já motivada e disposta a acompanhar, foi criada, em 2001, a Associação Escola
Família Agrícola de Independência (AEFAI). A equipe foi
assumindo, inicialmente, o registro da associação, a definição do local, mobilização das famílias para começar a
construção e a busca de recursos. Era o início da nossa
EFA.

Buscamos pessoas para compor a equipe – que tivessem origem no campo e alma camponesa, uma formação
comunitária e a disposição para enfrentar aquela ‘missão’
como a entendemos. Ao mesmo tempo, encaminhamos
a formação específica daquelas pessoas nas às EFAs do
Maranhão.

Não conseguindo a doação de um local, o Padre Gerardo Fabert, que integrava nossa Diocese, partilhou um
recurso a compra do terreno. Não encontramos uma área
ideal, compramos a que apareceu à venda: área de 130
hectares, a 12 quilômetros da cidade, bastante degradada, sem acesso, com um açude quase seco; porém com
cercas, rede elétrica monofásica e duas casas pequenas
e inacabadas.

Definimos a missão da EFA: Promover uma formação
contextualizada e integral de jovens camponeses e camponesas, buscando desenvolver seu protagonismo e tecnologias apropriadas para a convivência com o semiárido
do território Inhamuns-Crateús, na perspectiva do Bem
Viver no sertão cearense.
Definimos o jeito de caminhar: Uma escola pensada
exclusivamente para jovens do campo, trabalhando a
‘Pedagocia da Alternância’, procurando juntar a sabedoria prática com a teoria, realizando uma troca de saberes, possibilitando a interdisciplinaridade. O(a)s jovens
ficariam duas semanas na escola e duas semanas com a

Uma comunidade franciscana de Dortmund, Alemanha, comprometeu-se a ajudar na construção e na manutenção dos equipamentos nos primeiros cinco anos.
Mas, exigiu, de imediato: a escritura da propriedade, o
projeto da construção e uma proposta de contrapar-

Nosso desafio era transformar o local adquirido em
um espaço bonito, atraente e
bom para viver. Nos reunimos
em mutirão para fazer tijolos
na Várzea Grande, próxima ao
local. Queríamos construir as
edificações com materiais da
própria região, mas as chuvas
se anteciparam e impediram
nosso intento. Mudamos o plano: realizamos uma campanha
para a compra de blocos e outros materiais. Assim, fizemos

Foto: Arquivo EFA D. Fragoso

tida da associação. Tivemos
que apressar o passo para
conseguir tudo aquilo.

Educando(a)s da EFA, turma de 2017.
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Começamos a implantar unidades produtivas (UPs):
Vimos a necessidade e a importância de algumas unidades
de produção animal e vegetal que servissem de laboratório (aprender a fazer fazendo) e que ajudassem na alimentação da comunidade escolar.
Encaminhamos o registro do curso junto ao Conselho
Estadual de Educação (CEE). O que só foi obtido em 2005,
após muita espera e desgastes.

Foto: Ivo Sousa

família e a comunidade, desenvolvendo o plano de estudo, pesquisando, levantando os problemas e pondo em
prática as descobertas.

Educandas em aula de campo.
lho as coisas começaram a mudar, mesmo tendo novas dificuldades – as limitações adquiridas nas escolas que haviam
frequentado, em geral da cidade; o período mais curto de
formação, de três anos.

Buscamos parcerias com sindicatos dos trabalhadores
rurais da região, comunidades e paróquias, pastorais, movimentos sociais e outras entidades.
Iniciamos diálogos com o poder público, de secretarias municipais de Educação até o Conselho Estadual de
Educação. Insistimos na responsabilidade deles para com
a educação no campo. Ainda estamos a caminho para firmar um convênio com o Estado, a fim de tornar a pedagogia da alternância uma política pública.

Inicialmente, como todas as outras EFAs, trabalhava-se
o Projeto Profissional do(a) Jovem (PPJ), mas vimos que o
projeto não era só do(a) estudante, era de toda a família.
Depois de muitas reflexões e superação das resistências,
começamos a desenvolver, a partir do 1º ano, em 2012, o
Projeto de Vida da Família Camponesa (PVFC).

4. O funcionamento da EFA

Ao final do 3° ano, o(a) jovem apresenta um projeto,
seu e de sua família, por escrito, e o defende perante uma
banca de pessoas da área técnica e da área social. Com a
aprovação, é conferindo a ele(a) um certificado de Técnico
em Agropecuária, de nível médio, fruto do empenho prático dele(a) e de sua família, que potencializa as unidades de
produção familiares já existentes.

As atividades pedagógicas da EFA Dom Fragoso tiveram início no dia 19 de março de 2002, com uma turma de
27 educandos e educandas da 5º série do Ensino Fundamental (correspondente ao 6º ano, hoje), de vários municípios de nossa microrregião.
Nos primeiros anos, percebemos que inserir meninos
e meninas, a partir dos 10 anos de idade, era bom. Contaríamos com a permanência deles e delas por mais tempo na
EFA. Mas, vimos as dificuldades, ao separá-lo(a)s de suas
famílias, isso trazia sofrimento. Também, não podíamos
contar com o seu empenho no cuidado com as plantações
e criatório de animais, 2 horas por dia, pois a maioria era
ainda criança. Não dava para contar com o seu trabalho.

O processo de acompanhamento às famílias e às comunidades vem contribuindo para a integração delas com a
EFA, pensando e trabalhando a sustentabilidade, recriando
a vida do campo. Mantêm suas culturas ancestrais e incorporam outra que seja economicamente viável e ecologicamente sustentável, sempre respeitando os saberes dos
camponeses e camponesas.

Quando a primeira turma terminou, não queria mais
voltar para uma escola convencional. Foi difícil encontrar
vagas para todo(a)s em escolas na linha da EFA, pois precisavam enfrentar distâncias.

5. A EFA Dom Fragoso, atualmente
Ao longo desses anos, contamos com jovens dos municípios cearenses: Nova Russas, Ararendá, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Crateús, Independência, Ipaporanga, Quiterianópolis, Tamboril, Parambu, Tauá, Novo Oriente, Ipu,
Pires Ferreira, Tianguá, Pedra Branca, Boa Viagem, Madalena, Quixadá, Quixeramobim, Ibaretama, Chorozinho, Ocara, Hidrolândia, Santa Quitéria, Pacajus, Cascavel, Aracoia-

Começamos a implantação do Ensino Médio em 2010,
ainda sem a autorização do CEE, que só autorizou em
2012. A cada ano, reduzia-se uma turma do Ensino Fundamental. Com adolescentes e jovens mais afeitos ao traba-
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ba, Lavras da Mangabeira. E ainda dois jovens de Cabo
Verde, África.
Foram aproximadamente 500 estudantes, desses, 62
terminaram o Ensino Fundamental e 270 terminaram o Ensino Médio. Muitos não concluíram, mas desenvolveram
saberes novos para a sua vida. Afinal, nossa intenção primeira não é, simplesmente, formar profissionais.
Nos dois últimos anos, prejudicados pela pandemia do
coronavírus, tivemos um número menor de estudantes e
diminuição na eficiência do processo educativo, pois não
dá para desenvolvê-lo a contento por meio da internet.
Foto: Arquivo EFA D. Fragoso

Em 2021, a EFA conta com 60 educando(a)s, distribuído(a)s nos três anos do Ensino Médio. Ele(a)s vêm de 16
municípios do Ceará, sendo de 31 comunidades, de sete
assentamentos, de um acampamento e de uma aldeia indígena.
Ao longo desses anos, permanecermos fiéis à inspiração e ao projeto inicial que fomos aprimorando. Houve
mudanças no quadro do pessoal, nos levando a cuidar da
formação de quem foi chegando e ajudando-o(a)s a tomar conhecimento de todo esse processo, a valorizar o
esforço feito e a assumi-lo também com gosto. E ainda,
ajudar às pessoas mais novas a valorizar tudo o que foi
conquistado e o que continua sendo construído, com a
partilha de gente pobre, ou ‘arrancado’ de recursos públicos, sem admitir desperdício, desleixo, extravagâncias...

Monitora em visita ao educando e à família.
Queremos que a EFA responda, sempre de novo, aos
desafios que a realidade vai apresentando, buscando
apoio dos poderes públicos, mas com autonomia em relação ao Estado, ao sistema dominante.
Queremos aprofundar a compreensão do papel do
campesinato, na sua diversidade e as questões básicas do
campo e dos seus povos.

6. Mirando o futuro
Estamos cientes da missão da EFA Dom Fragoso neste
mundo tão desigual, com tantas discriminações de todos
os tipos. Essa missão é de todas as pessoas envolvidas no
processo educativo, porque:

Queremos fincar os pés no chão semiárido, com suas
riquezas e particularidades, reinventando a vida, a convivência com o nosso clima e a agroecologia.
Queremos trabalhar, sempre com
mais ardor, a dimensão comunitária
- o Bem Viver, fazendo valer valores
humanos universais.

Fotos: Ivo Sousa

Queremos somar com as outras
EFAs, com quem faz a educação contextualizada no semiárido, com as comunidades camponesas e com todos
os movimentos sociais e demais organizações na construção de uma sociedade nova, com vida em abundância
para todas as pessoas e todos os seres.

Fauna local: sabiá e mangangá.

7

PARTE I – UM RETRATO DA EFA DOM FRAGOSO

A Pedagogia da Alternância
e a EFA Dom Fragoso
Maria Aparecida Alves Gonçalves ¹
Islândia Maria Souza Borges²

é traduzido por tratar bem a mãe terra, reconhecer
suas potencialidades, desenvolver práticas de convivência com o semiárido, utilizar defensivos orgânicos, combater as queimadas, praticar a captação de
água, produzir alimentos para os animais.

A Pedagogia da Alternância, como nós a entendemos
e a assumimos, teve seus passos iniciais na França, a partir
de 1935. No Brasil, a partir da década de 1960. No Ceará,
tem-se notícia de uma experiência na década de 1970, em
Russas, contando inclusive com monitoria do Estado do
Espírito Santo, mas não permaneceu por muito tempo.

Vale esclarecer que a formação da alternância não
pode, nem deve reduzir-se à simples relações binárias
como: teoria versus prática, tempo na escola versus tempo no meio socioprofissional, conhecimento empírico
versus conhecimento teórico ou científico. A realidade
mais complexa. Não se trata de um método, mas de um
sistema educativo. A Pedagogia da Alternância permite
a cada jovem viver, sucessivamente, períodos no mundo
dos adultos, no trabalho e na escola.

A EFA Dom Fragoso nasce, a partir de 2001, fruto do
compromisso pastoral da Diocese de Crateús com os jovens camponeses e camponesas cujos pais clamavam por
uma escola que respondesse às suas necessidades. Os filhos continuavam migrando e sem aprender nada, no que
diz respeito à vida do campo.

Os quatro pilares que sustentam o processo pedagógico
das EFAs

Foi um clamor suficiente para que a Pedagogia da
Alternância se tornasse luz para nós das CEBs e da CPT.
Trata-se de uma pedagogia que se fundamenta no princípio de que a vida ensina mais do que a escola. Por
isso, o tempo escolar é alternado e integrado com o
tempo familiar e socioprofissional.

Segundo Gimonet (2007), a Pedagogia da Alternância
não nasceu de uma teoria. A reflexão da prática e das
vivências dos primeiros anos de experiência levaram

Essa pedagogia implica a adoção de novas práticas de caráter sustentável por parte dos jovens.
Leva-os a relacionar-se com o princípio filosófico
do cuidado, que se encontra na raiz primeira do ser
humano. O fazer algo sob o prisma do cuidado

Foto: Ivo Sousa

Esse processo pedagógico se apoia no tripé: Escola, Família e Comunidade. Na interrelação desses
espaços a Pedagogia da Alternância acontece por
meio de experiências coletivas, como elementos na
construção de uma aprendizagem crítica e dialética.
Nessa construção, valorizamos a produção de conhecimentos, a socialização dos saberes, a cultura
popular camponesa; bem como o diálogo, para um
aprofundamento, que vai de um conhecimento empírico a uma compreensão científica.

Reservatório de água, do tipo cacimbão.

(1) Graduada em Pedagogia e História, pela UECE/FAEC e FNSL. Monitora na Escola Família Agrícola Dom Fragoso de Independência, Ceará,
ministrando a disciplina de História.
(2) Graduada em Letras - habilitação Português e Inglês pela Uniderp Anhanguera, especialista em Gestão e Coordenação Escolar, monitora na
escola na Família Agrícola Dom Fragoso, onde ministra a disciplina de Língua Portuguesa.
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à construção de ferramentas pedagógicas que consolidaram os seus pilares e espalharam a metodologia
para outros continentes. Esses pilares, segundo o autor, constituem a unidade da metodologia onde quer
que ela seja utilizada, pois correspondem aos seus fins
e aos meios para o alcance desses fins. A EFA Dom Fragoso, também assume esses quatro pilares, nas perspectivas apresentadas na figura abaixo:

– compreendida como um sistema pedagógico, onde se
estabelecem as necessárias relações entre os diferentes
tempos e espaços formativos, envolvendo os diversos sujeitos por meio de ferramentas pedagógicas específicas
dessa metodologia.
A Associação Local – O passo primeiro para a criação
da EFA Dom Fragoso foi a constituição da Associação Escola Família Agrícola de Independência (AEFAI). Entendemos o associativismo como princípio fundamental da participação e do envolvimento do(a)s beneficiado(a)s como
protagonistas do processo educativo.

Os quatro pilares da pedagogia da alternância

O desafio tem sido estabelecer parceria com a administração pública sem perder a autonomia na gestão, que
deve sempre pertencer às organizações familiares, aos
movimentos sociais do campo e outros.
Gimonet (2007), ao tratar da complexidade da alternância, afirma que a questão chave dessa pedagogia será
unificar sem uniformizar, articular sem anular as diferentes formas de aprender, realizar uma estreita conexão
entre a formação teórica e a prática, contemplar o dia a
dia dos jovens. Afinal, aprender não é armazenar informações. Trata-se deste itinerário: ação-reflexão-ação.

Adaptado de: Begnami (2018).

Conforme apresentado na figura acima, os pilares
‘Fins’ correspondem aos objetivos que são pretendidos
com a formação oferecida:
Formação humana e integral – significa para nós uma
formação holística. Propõe-se
a desenvolver a pessoa como
“um todo”, educando(a)s, protagonistas responsáveis pelo
seu percurso formativo, no engajamento social, no aprimoramento como pessoa, como
família, como cidadã(o).

Os ‘Meios’ para a consecução
desses objetivos são:
A Pedagogia da Alternância

Foto: Arquivo EFA d. Fragoso

Sustentabilidade – leva em
conta as pessoas, o meio ambiente, a agricultura camponesa, os
princípios da agroecologia, das
relações de gênero, da socioeconomia solidária com enfoque no
semiárido.

São elementos fundamentais na construção do processo pedagógico da alternância: As ferramentas peda-

Educanda colhendo hortaliças.
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gógicas e os ambientes
educativos – escola,
família, comunidade e
meio socioprofissional.
A verdadeira ‘alternância’ se realiza quando
essas ferramentas dão
conta de estabelecer a
devida integração entre
os sujeitos nos seus espaços e tempos.

Foto: Ivo Sousa

A importância das
famílias
É imprescindível não
perder de vista que a
EFA tem suas raízes
na família. A família é
Educanda dando ração vegetal fresca aos suínos.
o laboratório da nossa
aprendizagem pedagógica. Vejamos:
Plano de Estudo (PE); Colocação em Comum (CC); Atividade de Retorno e Devolução (ARD); Caderno da Realidade
• A profissão de agricultor(a) é aprendida e
(CR); viagens e visitas de estudos; intervenções externas;
exercida no meio familiar.
estágios; visitas às famílias e às comunidades; acompanhamento personalizado; Caderno de Acompanhamento
• Os educandos e educandas, dentro dessa es(CA); serões de estudos; e avaliações, conforme o Projeto
trutura de formação, vivem num contexto faPolítico Pedagógico EFA Dom Fragoso (2019).
miliar, social, ambiental, cultural, profissional.
Todos esses elementos são espaços essenciais
para a construção de suas identidades, de sua
aprendizagem e do seu desenvolvimento.
•

No contexto educativo da EFA a família é um
elemento fundamental, quer pela sua responsabilidade na educação dos filhos, quer pela
necessidade de tornar mais eficaz o processo
pedagógico da alternância.

Sem presença da família não existe EFA!
Ferramentas pedagógicas
Na EFA Dom Fragoso, o ano letivo é organizado em
sessão escolar e sessão familiar, cujas atividades são organizadas por meio das ferramentas pedagógicas que são
responsáveis por articular os conhecimentos, orientar as
ações, organizar os resultados e garantir os registros das
construções do ensino e da aprendizagem na alternância.
Nesse contexto, temos as seguintes ferramentas pedagógicas: Projeto de Vida da Família Camponesa (PVFC);

O PE e o PVFC adquirem maior centralidade. São trabalhados em todas as sessões, colocando em ação as outras ferramentas. Trata-se do processo de mediação dos
conhecimentos e conteúdos com a realidade. O PVFC é a
realidade transformada e melhorada pelo conhecimento.
O Plano de Estudo
O Plano de Estudo (PE) é uma ferramenta que se destaca pelas múltiplas funções que desempenha no processo pedagógico da alternância. O PE promove a integração
dos espaços educativos, dos sujeitos, dos saberes e conhecimentos, criando um elo de ligação entre a sessão
escolar e sessão familiar. É o elemento que desencadeia o
processo de construção do conhecimento, norteando as
aprendizagens de forma contextualizada.
O PE parte da realidade do(a) educando(a) provocando uma reflexão sobre: sua vida, o trabalho e sua história.
A pesquisa que é realizada na construção de cada tema
do PE desenvolve o senso crítico e analítico do(a) educando(a), contribuindo na sua formação integral. O PE é
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também a ferramenta que impulsiona a práxis transformadora, seja com a atividade de retorno na conclusão do
aprofundamento do tema ou fundamentando a construção do Projeto de Vida da Família Camponesa.

Os temas geradores
são eleitos a partir da realidade camponesa e são
trabalhados a partir de
dois eixos: 1º ano – A família e a comunidade na
produção do Bem Viver;
2º ano – Convivência com
o Semiárido. Cada eixo
contempla 5 temas, trabalhados durante o ano no
decorrer das sessões escolares e familiares.
Cada tema é aprofundado no percurso de quatro sessões, sendo duas
na escola e duas na famí-

Foto: Arquivo EFA D. Fragoso

De acordo com Paulo Freire (1996), a melhor maneira de refletir é pensar a prática e retornar a ela para
transformá-la. Em uma formação autêntica se promove
a autonomia e a dialogicidade. Assim, compreendendo a
educação como um processo de conscientização, onde o
aprender tem sentido quando envolve o(a) aprendiz no
compromisso de transformação da realidade. Essa realidade vivenciada pelo PE será permeada pela compreensão epistemológica, por uma práxis e por uma consciência
histórica do(a) educador(a) e do(a) educando(a).

lia. Os quatro passos que direcionam essa construção, indispensáveis nesse processo, são os seguintes:
Primeiro passo: Sensibilizar para a elaboração dos temas na sessão escolar. É uma construção coletiva do roteiro da pesquisa, a partir de um diálogo entre uma dupla
de monitores(as) responsáveis pelo PE e a turma. Coletivamente eles decidem as perguntas a serem realizadas às
famílias dos(as) educandos(as) e a mais 10 famílias, pelo
menos, de suas comunidades. Na sessão familiar cada
educando(a) realiza sua pesquisa.
Segundo passo: Colocar em comum os resultados na
sessão escolar. Ali, cada educando(a) apresenta o resultado de sua pesquisa para a sua turma e para o(a)s monito-
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res(as). A partir dos resultados da partilha acontece
o planejamento das aulas, de forma coletiva, levando
em consideração as questões do cotidiano das famílias e das comunidades. Esse processo de contextualização é feito para cada disciplina.
Terceiro passo: Tem início na sessão escolar com a
organização da devolução e da atividade de retorno por
parte da turma, sob o acompanhamento de uma dupla de
monitores(as). Em seguida, prossegue na sessão familiar,
onde se dá a devolução dos resultados da pesquisa e o desenvolvimento da atividade de retorno, uma ação prática
com a participação das famílias e das comunidades.
Quarto passo: acontece simultaneamente junto aos
passos acima citados. Trata-se do registro de todas as atividades desenvolvidas no estudo do tema: as perguntas,
as sínteses pessoais,
grupais, os relatórios de
visitas de estudo, as intervenções externas, as
experiências e atividades de retorno em geral, que são aplicadas na
escola, na família e na
comunidade. Esse registro é feito no Caderno
da Realidade.
Os passos seguidos
na construção do PE asseguram a continuidade
da formação, quando
o(a) educando(a) se
desloca de um ambiente educativo para outro (EFA - família - EFA). Isso constitui
o que Gimonet (2007) denomina de unidade de formação
da alternância.
Direta ou indiretamente, todas as ferramentas da alternância se ligam ao Plano de Estudo (PE) e/ou ao Projeto de Vida da Família Camponesa (PVFC).
Colocação em Comum: É a socialização da pesquisa do Plano de Estudo. Acontece no início da
sessão escolar. É o elemento que gera o ponto de
partida do processo ensino-aprendizagem. Nesta
perspectiva, os conteúdos curriculares devem estar em função de iluminar, aprofundar a visão sobre o tema em estudo.
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Foto: Ivo Sousa

Caderno
da
Realidade: É o
livro da vida do
jovem alternante. Espaço onde
vai registrando as
suas pesquisas.
O caderno registra os planos de
estudo, as sínteses pessoais e
grupais. Nele são
relatadas as visitas de estudo,
as intervenções
externas, as experiências e atividades de retorno
Mudas de plantas para doação.
em geral que se
aplicam na escola,
na família e na comunidade, a partir do PE.
Serões de Estudo: São momentos à noite para debates, reflexões e aprofundamentos sobre temas variados
da atualidade e complementação do tema do PE.
Intervenções Externas: São palestras, cursos, testemunhos de pessoas e suas práticas. Também estão
ligadas ao tema do PE como forma de complementá-lo. Geralmente, são realizadas por profissionais, lideranças, parceiro(a)s que colaboram voluntariamente
como co-formadore(a)s.
Atividades de Retorno e Devolução: São atividades que o(a) educando(a) realiza junto à comunidade, durante a vivência da sessão familiar para
compartilhamento dos saberes construídos com a
pesquisa do PE. Por meio dessas atividades é feita
a socialização e o debate sobre dados obtidos. Também é realizada uma atividade prática que vai contribuir com a melhoria da comunidade.
Viagens e Visitas de Estudo: São atividades complementares ao PE. São visitas a locais onde se dão experiências significativas que possibilitam ao educando e à
educanda conhecer, comparar, interrogar-se, tirar conclusões e lições que possam ajudar na sua formação.
Acompanhamento Personalizado: Acompanhamento que acontece no início e no decorrer de cada sessão

escolar, onde o(a) monitor(a) aprecia a pesquisa do PE,
orienta a sua melhoria, dá um visto no Caderno da Realidade, no Caderno de Acompanhamento e nas atividades
escolares da sessão familiar. Ali, o(a) estudante conversa informalmente sobre como foi a vida, a convivência
na família, no trabalho, na comunidade, etc.
Cadernos de Acompanhamento da Alternância: registra o que aconteceu na sessão escolar e na sessão
familiar. Permite acompanhar, avaliar, e ao mesmo
tempo, é um meio de comunicação entre escola-família e família-escola.
Visita às famílias e às comunidades: É uma das formas
da EFA acompanhar o(a) educando(a) em seu meio, avaliar sua interação com sua família e com sua comunidade.
Estágios: Oportunidade de integração entre os
componentes curriculares, aprimoramento do educando na sua área de atuação profissional e de relacionamento com o mundo do trabalho. Os estágios supervisionados são realizados em comunidades rurais
ou nos escritórios das entidades parceiras, denominadas Unidades Concedentes de Estágio.
Avaliações: na EFA Dom Fragoso a avaliação é de
todo o projeto e abrange outros aspectos tais como:
a convivência na vida de grupo do internato, o desempenho, interesse e participação nos instrumentos pedagógicos, nas tarefas domésticas, nos aprendizados
das áreas de conhecimento, etc.
Essas ferramentas se inserem na dinâmica da alternância de forma interligada, complementar, dando sentido uma à outra. Todas são indispensáveis no
processo pedagógico, diferenciando-se apenas na
frequência e intensidade com que são trabalhadas
nas sessões escolares e familiares.
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Processo de adaptação, turma 2019.

O Projeto de Vida
da Família Camponesa
Manoel Beserra Machado¹
Idelzuith Sousa Borges²
Ana Mirta Alves Araújo³
A Escola Família Agrícola Dom Fragoso (EFA), de Independência, no Ceará, iniciou suas atividades pedagógicas
no ano de 2002. Começamos com o Ensino Fundamental.
Em 2010, inserimos o Ensino Médio, integrado à Educação
Profissional. Inicialmente, como todas as outras EFAs, trabalhávamos o Projeto Profissional do(a) Jovem (PPJ). Aos
poucos, vendo que o processo educativo incluía também
as famílias, fomos levados a repensar tal processo, pas-

sando a desenvolver, a partir do 1º ano de 2012, o Projeto
de Vida da Família Camponesa (PVFC).
Aqui, procuramos clarear a importância dessa ferramenta e como se dá o seu uso, ao longo do curso. Queremos que ele seja a referência básica para nós, que assumimos agora, e para outro(a)s que virão.
1. A fundamentação da nossa escolha
De início, definimos a missão da EFA, o que vem sendo
revisto ao longo dos anos. Atualmente, assim a apresentamos: “Promover uma formação contextualizada e inte-

(1) Graduado em Filosofia e Teologia, em Fortaleza (UECE e ITEP). Padre da Diocese de Crateús, Ceará. Assessor da CPT e PJR; participante da
criação da Escola Família Agrícola Dom Fragoso, de Independência, Ceará e membro de sua equipe de assessoria.
(2) Mestranda do programa de Pós Graduação em Ensino (PPGEn) pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Licenciada em
Geografia pela Universidade do Vale do Acaraú (UVA). Professora da Rede Estadual do Ceará, monitora na EFA Dom Fragoso.
(3) Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT-CE) pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE).
Professora da Rede Estadual do Ceará e da Rede Municipal de Independência-CE. Membro da equipe de Assessoria da EFA Dom Fragoso.
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Nesse processo, toda a família
se envolve. Vivemos numa realidade
onde a maioria das famílias camponesas não tem acesso à terra e à água
para fazer a produção. Muitos dos
pais e mães dos educandos e educandas precisam trabalhar fora, fazer algum bico na cidade, para se manterem
no campo. Isso se dá porque também
não foram ajudado(a)s a repensar o
seu fazer no entorno da casa, na pequena área de terra de que dispõem.
Foto: Ivo Sousa

Nossa sociedade é marcada por uma
estrutura patriarcal, machista, racista.
Nela, pessoas adultas, em geral os homens, definem o que se deve e o que
não se deve fazer. Quase sempre é o pai
que determina as coisas, ele não admite
que possa aprender de um filho ou de uma filha jovem.
Contribuir para a construção de relações mais dialógicas
nas famílias camponesas é fundamental no processo formativo.

Agricultora testando catavento de lata.
gral de jovens camponese(a)s junto às suas famílias e
comunidades, buscando desenvolver o seu protagonismo e tecnologias apropriadas para a convivência
com o semiárido do território Inhamuns/Crateús, na
perspectiva do Bem Viver, no sertão cearense” (AEFAI, 2015; AEFAI, 2019).
Paulo Freire nos ajudou a entender que “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens [e mulheres] se educam em comunhão,
mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1997). A comunhão,
como vemos, abarca a comunidade educativa, as famílias
e as comunidades envolvidas nesse processo.
Portanto, a tarefa de repensar o campo, o modelo de
agricultura e de criatório adaptados ao nosso clima, as formas de lutas para enfrentar os desafios são de todos e todas. Esse processo também envolve os sindicatos, as associações, os movimentos sociais, os partidos políticos, etc.
Camponeses e camponesas não são apenas trabalhadore(a)s rurais. São muito mais: têm seu modo de ser, de
pensar, de viver, de se relacionar. Hoje, vão descobrindo
vários ofícios, necessários à dinâmica do campo, para não
terem que arranjar dinheiro para pagar algum serviço,
para não ficarem dependentes de profissionais da cidade.
São pessoas que migram para refazer ou recriar a agricultura, para comprar um pedaço de terra, algum equipamento, etc. Vão criando condições para permanecer no
campo, para continuar camponeses/as (COSTA, CARVALHO, 2012; FERNANDES, 2012).

Não queremos apenas formar técnicos, profissionalizar jovens. Queremos contribuir com a mudança do
campo: a vida dos seus povos como um todo. Queremos ajudar a repensar o jeito de ser e pensar, de organizar a família e a comunidade; de fazer a agricultura e o
criatório, planejando-a ainda que de modo simples; de
exercer a sua cidadania.
É sob essa perspectiva que trabalhamos o Projeto de
Vida na EFA Dom Fragoso: o(a)s jovens estão inseridos(a)
s em um contexto social, cultural e histórico, que tem influência direta sobre suas vidas e suas escolhas. A compreensão de sua condição, permite ao jovem e à jovem
traçar o seu projeto de vida como possibilidade de transformação da realidade em que está inserido(a).
Rejeitamos a concepção de projeto de vida com foco
apenas na subjetividade, pautada por desenvolvimento
de competências direcionado à escolha profissional que
tem como base o mercado de trabalho, pois, levam a projetos de vida limitados a um ideal, a metas, a um plano,
cuja responsabilidade é apenas do(a) próprio(a) jovem.
Aos poucos, vamos avançando nesse caminho. Os
desafios são muitos, nem sempre contamos com pessoas com formação nas múltiplas dimensões exigidas para
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esse processo, mas estamos buscando, ousando, junto(a)
s. Assim, vamos escutando: comunidade escolar, associação de pais, mães, amigos e amigas, Associação Escola
Família de Independência (AEFAI), CEBs, pastorais, entidades parceiras, etc., para seguirmos em frente.
2. O caminho que estamos fazendo
Fomos desafiado(a)s a conhecer melhor o campo,
que experimenta o processo de destruição da agricultura camponesa e dos seus povos pelo sistema capitalista com o agronegócio e o hidronegócio. Somos
desafiado(a)s a apoiar as lutas camponesas para que
todos e todas tenham condições de permanecerem no
campo com dignidade, estimulando seus filhos e filhas
a buscarem o mesmo.
Juntos podemos perceber a importância de ver aquilo que é apropriado ao nosso clima, à vocação do nosso
bioma, à riqueza da nossa biodiversidade e às possibilidades que temos de intervir, tornando o campo melhor
e mais bonito, com mais alimentos saudáveis e com o
empoderamento das pessoas para fazerem valer seus
direitos, a sua cidadania.

2.1. Conhecer o(a) jovem na família e na comunidade
Essa é uma exigência grande: conhecer as pessoas, a comunidade. Isso demanda tempo, sensibilidade
e jeito. Não vai ser com uma ou duas visitas, mas ao
longo de todo o curso. À medida que vamos nos aproximando das famílias que já estão motivadas para assumir o processo educativo conosco, elas vão abrindo
portas – do coração e da comunidade – para se darem
a conhecer (ESTERCI, 1997).
Vamos escutando, observando, anotando, mantendo contatos, mesmo à distância, para nos inteirarmos
da realidade familiar.
Temos sempre presente que nossa preocupação não
é em primeiro lugar, com a produção na perspectiva do
produtivismo, mas com a vida da família como um todo.
Ficamos atento(a)s para compreender melhor o jeito de
ser, de pensar e de agir do(a) jovem e, dessa forma, ajudá-lo(a) no seu processo e, consequentemente, ajudar também à família e à comunidade.
Com o educando ou educanda vamos elaborando um
retrato da família e da comunidade. Dele deve constar:
•

Como é formada a família: os membros, a idade
de cada um, o envolvimento nas conversas e nas
atividades, o jeito de se relacionarem, etc.;

Foto: Arquivo EFA Dom Fragoso

Somos desafiado(a)s a conhecer melhor a vida das famílias com quem trabalhamos e a sua realidade, que pode
ser também a realidade da comunidade. Por isso, o primeiro passo é conhecer o(a) jovem e sua família inseridos
no seu contexto, através de visitas informais ou programadas, de contatos os mais diversos, em diferentes cir-

cunstâncias para conviver, ganhar confiança, abrir portas
para uma relação amistosa e começar uma caminhada.

Momento celebrativo reunindo famílias, educandos, monitores e comunidades.
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Educando(a)s da EFA, turma de 2018.
•

Onde vive a família: como é a propriedade,
como é a casa, a distância entre as casas do lugar (um mapa do lugar);

•

Como vive a família: as pessoas de casa, entre si,
e a relação com as outras famílias: a interajuda, os
relacionamentos, a vizinhança; a família se encontra com outras, para quê, quando; como é seu dia
a dia; o que junta as pessoas do lugar?

•

O que diz que essa família é camponesa: quais são
as marcas, as coisas que expressam a identidade
camponesa: o jeito de arrumar a casa, o quintal,
o jeito de ser, de falar, de comer, de vestir, o seu
universo cultural, etc.;

•

•

O que marca a espiritualidade dessas famílias (ou
não há marca nenhuma – é possível?): a relação
entre as pessoas, delas com a natureza, com o sagrado (o que é o sagrado para elas). Pode-se falar
de um jeito próprio de viver a fé, uma espiritualidade camponesa?
De que vive a família: o que garante a sua sustentação – a roça, um criatório, uma aposentadoria,
um benefício, a ajuda de filhos ou parentes que
estão fora, os avós...?

camponesa
Retomamos um roteiro de diagnóstico participativo, feito pela Comissão Pastoral de Terra (CPT) de Crateús (ROCEIRO, 2012). Isso é feito no início do 1º ano,
para que a família perceba o seu espaço, o seu jeito de
ser, o modo de viver, o que já faz e como faz e o que
pode fazer a mais e melhorar no jeito de fazer. Assim,
se vai clareando o grande sonho das famílias camponesas, de um modo geral: o acesso à terra, a soberania
hídrica, alimentar e nutricional, energética, etc.
Esse diagnóstico permite à família ir elaborando o seu
plano ao longo do ano, ao mesmo tempo em que vai fazendo o que já é comum de uma forma mais organizada. É
uma forma de facilitar a socialização e a escrita do Projeto
de Vida da Comunidade Camponesa (PVCC). É também a
partir desse diagnóstico que a EFA Dom Fragoso atuará
junto ao educando(a), à sua família e à comunidade.
O diagnóstico leva em conta 7 (sete) eixos, em vista
da construção do Bem Viver no semiárido cearense. Para
cada eixo são feitas indagações fundamentadas no contexto social, cultural e histórico do campesinato:
1º Eixo: Produção de Alimentos de Qualidade (para a
soberania alimentar)
Toda família camponesa, ao longo dos tempos, vem

2.2. Conhecer a família e ajudar a (re)planejar a vida
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produzindo alimentos nos seus roçados e tem, portanto,
muita experiência acumulada desde seus ancestrais.
O modelo de agricultura moderna, no entanto, tem
influenciado muito quem está no campo e, nem sempre,
as famílias se preocupam com a qualidade do que produzem. Para muitas famílias a preocupação maior já não é
produzir o que é necessário à sua alimentação, garantir a
sua soberania alimentar. Isso leva muitas famílias a vender produtos orgânicos da sua lavra para comprar produtos importados e, quase sempre, de qualidade duvidosa.
Queremos ver, inicialmente:
•

O que estamos produzindo e com que objetivo?

•

Como fazemos?

•

Quais as potencialidades da nossa propriedade?

•

Quais as fragilidades?

•

Para alcançar nosso objetivo, com que entidade poderemos contar?

2º Eixo: Captação e manejo de água (para uma
soberania hídrica)
Em nossa região, os regimes de chuvas vão ficando
sempre mais irregulares e as famílias não podem ficar
sempre arriscando ou esperando bons tempos para fazer
a produção. Elas foram entendendo que é preciso captar
a água de chuvas, mesmo com poucas chuvas, para garantir a vida, a produção, etc.

Foto: Arquivo EFA D. Fragoso

Daí porque se fala de quatro águas: água da família
(cisterna de placas), água da produção (cisterna de en-

Educando(a)s da EFA, turma de 2019.
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xurrada, barreiro, barragem subterrânea), água da comunidade (açude), água da emergência (poço artesiano com
dessalinizador, etc.).
As famílias foram vendo a importância de dotarem sua
propriedade com esses reservatórios, têm lutado por isso,
buscado capacitação para o bom manejo dessas águas e,
ainda, vêm aproveitando as águas cinzas (provenientes
de lavagens e banhos) para aguar plantas e aumentar a
produção de alimentos.
A partir disso, levando em conta as potencialidades e
fragilidades da propriedade:
•

Que atividades poderemos desenvolver contando
com recursos próprios?

•

Precisamos buscar recursos públicos, como fazer isso?

•

Qual o papel de quem vai ajudar e acompanhar?

3º Eixo: Criação de animais, manejo do criatório e de forragens
A família camponesa, de modo geral, cria animais
para garantir sua alimentação, mesmo que sejam poucos. Isso, dependendo do tamanho da propriedade. Se
é só o quintal, pode criar pelo menos umas galinhas, capotes, etc. Esse criatório é solto, daí porque não pode
plantar quase nada no quintal. A alimentação desses
animais é, quase sempre, só o milho da produção e,
quando não é suficiente, compra milho.
Muitas famílas arriscam criar outras aves, porcos, ovinos e caprinos e até bovinos, mesmo quando a área é pequena (ocasionando superpastoreio) e têm que comprar
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ração, sobretudo nos tempos de poucas chuvas. Nem
sempre discutem: o que é apropriado ou não; as propriedades dão conta ou não; a mão de obra das famílias é suficiente ou não.
A família precisa discutir com as outras famílias do lugar, a partir do próprio diagnóstico da sua realidade:
•

O que está bem ou não, por quê?

•

O que precisa e pode melhorar?

•

Como desenvolver isso?

4º Eixo: Sementes, mudas, defensivos e adubos
Faz parte da tradição das famílias camponesas selecionar e guardar as sementes do plantio para o ano seguinte.
As secas sucessivas e a intervenção do Estado vendendo
sementes produzidas por empresas têm enfraquecido
essa boa tradição. Também, vem acontecendo, por vários
fatores, a adesão ao uso de herbicidas e outros insumos
na agricultura, tornando essas famílias mais dependentes
e submissas a esse modelo de agricultura.
Com a família, vamos conversar sobre essa realidade,
fazendo-a perceber a importância de continuarmos selecionando e guardando nossas sementes nativas, produzindo os defensivos necessários para o controle de insetos, produzindo mudas e fertilizando os nossos solos com
a compostagem e restos de culturas. Assim, nos tornaremos capazes de fazermos toda a nossa produção sem depender de produtos importados.
Para ver, juntos:
•

Como faremos isso?

•

Teremos um local comum para guardar as sementes e produzir as mudas?

•

Alguém do lugar já desenvolve essas práticas e poderá nos ajudar, ou precisamos de alguém de fora?

•

seis) e os eletrodomésticos à base de energia elétrica. Aos
poucos, fomos ficando totalmente dependentes dessas
fontes. A isso se soma o uso de lenha e carvão, que muito
têm contribuído com o desmatamento. Disso tudo decorrem as ameaças para todos os seres do nosso planeta.
Na comunidade, somos desafiados a buscar possibilidades que permitam a soberania energética. Nós somos
fonte de energia; podemos usar a tração animal para os
trabalhos na agricultura; podemos captar energia dos
ventos (eólica) e transformá-la em energia elétrica; podemos disseminar o biodigestor que, através do processo
de fermentação do esterco verde, produz o gás metano;
podemos adotar as placas solares que convertem energia
luminosa em energia elétrica, etc.
•

Que passos podemos dar, com outras famílias, a cada
ano, para conseguirmos a soberania energética?

6º Eixo: Educação, formação e vida de qualidade
O Brasil, até os anos 70 do século passado, tinha a
maior parte da população morando no campo. Atualmente, menos de 20% mora no campo e muitos, mesmo morando em cidades, continuam fazendo agricultura. Mas, a
rigor, nem todas as famílias que moram no campo podem
ser consideradas camponesas, pois não tendo acesso à
terra, apenas trabalham a terra, sobretudo no Nordeste.
Para muita gente ainda é negado até o direito de
acesso às letras. A educação, a partir do contexto do
campo é condição para as famílias camponesas conquistarem a sua cidadania.
Outra situação: há famílias que tiveram acesso à terra, mas ainda desenvolvem práticas que têm contribuído
com a destruição da natureza. Ainda não criamos condição para que nosso(a)s jovens continuem no campo, pois
estudam na cidade. Por tudo isso a qualidade de vida não
é a que as famílias camponesas têm direito.
Vamos ver, com as outras famílias do nosso lugar:

De quem solicitar ajuda?

5º Eixo: Nossas fontes de energia (para a soberania energética)
Com a intenção de amenizar o peso do trabalho cotidiano, muitas famílias foram adotando, sem refletir muito, equipamentos que vêm da indústria e que funcionam
à base de energia que não se renova. Assim, foi entrando
o trator e a moto, o fogão a gás butano (combustíveis fós-
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•

Estamos construindo uma comunidade fraterna?

•

Estamos buscando uma educação de qualidade
para nossos filhos e filhas?

•

Estamos desenvolvendo práticas comunitárias no
campo da saúde, lazer, entretenimento, educação...?

•

O que precisa melhorar e/ou começar?

•

Quem poderá nos ajudar?
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7º Eixo: Beneficiamento e comercialização
Nossas famílias têm muitas experiências de beneficiamento da sua produção, desenvolvendo a criatividade,
permitindo fazer estoque de alimentos, comercializar o
excedente, direto ao consumidor, etc. Mas, nem todas
tiveram essas possibilidades e continuam vendendo sua
produção “na folha”, ao atravessador; outras não têm
como estocar, etc. Isso tem feito muitas famílias, sobretudo as mais jovens, desistirem da agricultura.
Precisamos desenvolver práticas que vêm dando certo, no campo do beneficiamento e da comercialização
para que nos garantam mais alimentos e de qualidade.
Como também desenvolver a capacidade de comercializar o excedente da produção sem nos deixar dominar
pela lógica do mercado, contribuindo com as famílias pobres que estão na periferia das cidades e o com fortalecimento da economia popular e solidária.
Para ver, juntos:
•

Que produtos já beneficiamos (ou podemos
beneficiar juntos)?

•

O que precisa melhorar nessa atividade?

•

Com quem contar?

•

Como estamos comercializando o excedente da produção?

•

Como melhorar nosso jeito de comprar o
que não produzimos?

3. Vivenciando o Projeto de Vida da Família Camponesa
Com esse lastro inicial ou a partir do que vamos elaborando, estamos tendo melhores condições de fazer
acontecer uma convivência enriquecedora. Isso inclui a
contextualização das disciplinas: por que estudar essa ou
aquela disciplina? Em que ela pode ajudar, a mim, à minha
família, à minha comunidade?
As respostas às questões acima vão facilitar o encaminhamento dos planos de estudo e tornar a devolução
mais interessante; vão ajudar no processo avaliativo e na
reorientação e/ou reajustes do PVFC, o que se faz necessário ao longo do caminho.
Tudo isso quer reforçar as nossas UPs que funcionam
como laboratório e como fonte de alimentos saudáveis
para toda a comunidade educativa, onde educando(a)s,
monitore(a)s, vão (re)aprendendo, junto(a)s. Também
vai facilitar os registros que educandos e educandas vão
fazendo, a partir do 2º ano, bem como a escrita do projeto
como um todo, no final do curso.
No final do 3º ano, educandos e educandas apresentam seus trabalhos, sempre acompanhados de familiares
que participam do processo, com direito à fala, trazendo
alimentos da sua produção para a festa comum. É mediante esse resultado, que é conferido a ele(a) um certificado de Técnico em Agropecuária, de nível médio, fruto do
empenho prático dele(a) e de sua família, que o(s) levou
a repensar a vida camponesa no seu território e a potencializar as unidades de produção familiares já existentes.

Foto: Arquivo EFA D. Fragoso

Até o final de 2020, 270 jovens terminaram o Ensino
Médio na EFA Dom Fragoso. Outros não concluíram, mas
levaram aprendizagens para a sua vida, para o seu lugar.
Não conseguimos dar um devido acompanhamento aos
egressos e egressas, contudo, mesmo com um número ainda reduzido, temos conseguido realizar encontros anuais.
O processo de acompanhamento às famílias, com seus
projetos, e às comunidades, pelo que temos escutado e visto, vem contribuindo para a integração da EFA com esses
segmentos. Vamos pensando e trabalhando a sustentabili-

Monitora da EFA fazendo cultivo de mandioca.
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dade, recriando a vida do campo, com suas culturas ancestrais e incorporando alguma outra que seja economicamente viável e ecologicamente sustentável, sempre
respeitando os saberes dos camponeses e camponesas.
Dados significativos:
•

Alguns egressos e egressas fizeram ou fazem parte
da equipe de monitores e monitoras da EFA. Tem
sido uma boa colaboração, já que eles e elas participaram de todo um processo, o que muito facilitou
ou facilita para acompanhar outro(a)s jovens.

•

Nos alegra o fato de que muitos egressos e egressas deram continuidade ao seu PVFC, da sua família, ampliando-o, enriquecendo-o. Muitos o
recriaram. Hoje, grande parte dos egresso(a)s
constituiu novas famílias, pondo em prática o que
foi aprendido, contribuindo com outras famílias e
comunidades. Soubemos que 140 egressos estão
dando continuidade ao PVFC.

de começar uma EFA na sua microrregião. Assim,
estão surgindo outras EFAs no Ceará, contando
com a colaboração deles.
Concluindo
O PVFC é a ferramenta na EFA Dom Fragoso na sua
vivência da Pedagogia da Alternância. Ele é a razão de
ser do curso. É a grande motivação que jovens do campo estão tendo para dedicar seu tempo a algo que valha para a vida. Mais do que uma profissão eles e elas
querem ser protagonistas, querem tomar a sua história
na mão. Mais que um emprego ou do que “entrar no
mercado de trabalho”, como propalam por aí, eles e
elas querem contribuir com a transformação do mundo, a partir do campo, do seu lugar.
Sabemos o que significa manter uma escola comunitária no semiárido nordestino, marcado por muitas
carências, mas também sabemos o tamanho da alegria
que nos invade ao vermos a transformação de pessoas, famílias e comunidades. Por isso, vamos em frente,
alargando veredas, quando não é possível abrir uma
estrada. Vamos caminhando com camponese(a)s, com
outras EFAs do Ceará e de outras regiões, com pessoas, organizações populares e entidades que sonham
com um mundo para todas as pessoas, com vida de
qualidade: a sociedade do Bem Viver.

•

Para nossos educandos e educandas, a busca principal, ao sair da EFA, não tem sido um emprego.
Muitos, por necessidade, têm conseguido trabalho
junto a entidades que dão assessoria às famílias
camponesas, isso tem permitido a alguns adquirir
um pedaço de terra para a família, melhorar a casa
da família e a sua agricultura. Tem também permitido aprofundar mais seus conhecimentos, fazendo
com mais segurança aquilo que (re)aprenderam,
firmando-se no campo. São 45 egressos prestando
serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
(ATER). Vemos que tem sido importante o que têm
feito e o jeito como têm feito.

•

Muitos jovens têm entrado na universidade, em
cursos da sua área, com facilidade para aprofundar seus conhecimentos e com capacidade de
questionar, criticar o modelo de agricultura hegemônico e ajudar a seus (suas) colegas, professore(a)s a valorizar mais aqueles e aquelas que vêm
do campo e acessam um curso universitário. Soubemos do ingresso de 60 educandos em cursos de
nível superior. Já são vários mestres e alguns que
fazem doutorado, sempre nesta área, prometendo contribuir mais com as comunidades e movimentos camponeses.

AEFAI. Regimento Escolar. Independência, Ceará: AEFAI, 2015.

Alguns egressos e egressas viram a necessidade

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 23. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

•
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Tecnologias Sociais
para o Bem Viver
Carlos Jardel Xavier Cordeiro ¹
As Tecnologias Sociais são ferramentas que agregam
informações e conhecimentos para transformar a realidade da sociedade. Elas são a ponte entre as necessidades,
os problemas e as soluções que a agricultura familiar enfrenta para produzir no clima semiárido.

A EFA Dom Fragoso nasceu querendo ser um espaço
de famílias camponesas que partilhavam saberes e buscavam, juntas, formas de convivência com o semiárido. Um
lugar que acolhia jovens camponeses(a)s que, refletindo
sobre saberes ancestrais associados ao conhecimento
científico, fariam a ligação com suas famílias e comunidades, superando problemas ligados à natureza e à cultura
camponesa.
Assim, fomos vendo as tecnologias que facilitariam a
captação e o armazenamento de águas, a produção de
alimentos saudáveis (de origem vegetal e animal), a importância da coleta e do armazenamento de sementes
crioulas, entre outras. Tudo para possibilitar às famílias
camponesas uma vida com dignidade no campo. Denominamos essas práticas de Unidades Produtivas (UPs), que
são a base de uma alimentação saudável para a comunidade escolar e são campo experimental ou laboratório para
nossas aulas práticas.
1. Captação de água, uso e reuso
Temos um açude que acumula água para dois ou três
anos. Temos alguns poços artesianos de água salina, para

Foto: Arquivo EFA D. Fragoso

Em 1999, constituiu-se, no Nordeste brasileiro, a Articulação do Semiárido brasileiro (ASA), como uma rede
que defende, propaga e põe em prática, inclusive através
de políticas públicas, o projeto político da convivência
com o Semiárido. É formada por mais de três mil organizações da sociedade civil de distintas naturezas – sindicatos,
associações, cooperativas, ONGs, Oscips, etc.

Experimento de cultuivo de palma para ração animal.
garantir nosso abastecimento nos anos de secas sucessivas ou de poucas chuvas. Temos cisternas que
captam a água de beber e cozinhar. Precisávamos de
água para fazer a produção.
1.1. Cisterna de enxurrada
Conquistamos uma cisterna de enxurrada, com capacidade de acumular 50.000 litros, que tem como finalidade:
captar águas das chuvas que escorrem, para a produção de hortaliças, legumes e frutas. Essas culturas
são adaptadas ao semiárido, tendo em vista a soberania alimentar e nutricional da EFA Dom Fragoso.
Através dessa tecnologia, desenvolvemos vários

(1) Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal Rural do Semiárido. Mestre em Fitotecnia pela UFERSA. Professor do CENTEC.
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experimentos: manejos do solo, adubação, cobertura seca e verde, coroamento, podas, etc. A aprendizagem das aulas e demais momentos de formação
dão aos educandos e educandas a segurança para
fazer o mesmo com suas famílias e comunidades.
Com isso, a EFA Dom Fragoso, vem contribuindo
para potencializar os quintais produtivos, onde as
famílias desenvolvem cultivos de hortaliças, frutíferas, ervas medicinais, etc.
1.2. Bioágua
O bioágua tem ajudado às famílias a resolver um
problema e reforçou os quintais produtivos. Não sabíamos o que fazer com as águas cinzas – as águas
provenientes do banho, da lavagem da louça e das
roupas. Por conterem produtos detergentes, eram
impróprias para a agricultura.
O bioágua consiste em um sistema de filtragem, em
camadas de diferentes materiais, que retira o sabão da
água, tornando-a boa para a utilização na irrigação. Uma
água que antes era desperdiçada, passou a ser reusada de
modo eficiente para a produção de alimentos.
2. Casa de sementes

Foto: Ivo Sousa

A preservação de sementes crioulas sempre fez parte da cultura das famílias camponesas. Sementes que
são selecionadas e guardadas para a safra seguinte dão
ao camponês a segurança na produção, pois são sementes de plantas que, ao longo de anos, vão passando por um processo de adaptação ao solo, ao clima e,
principalmente, à irregularidade da quadra chuvosa do
lugar. A necessidade de um local mais adequado para

Acervo para a Casa de Sementes Mirtes Souto.

guardar a riqueza genética dessas sementes se faz necessária nas comunidades camponesas.
A casa de sementes é o local de proteção e de disponibilidade dessas sementes no momento mais oportuno
para o plantio. A diversificação dessas sementes, através
de trocas entre as famílias, é essencial para a manutenção
da diversidade das plantas. É importante compreender
que uma casa de sementes vai além de uma estrutura física onde são acomodadas as sementes. Ela é uma organização comunitária, de preservação cultural e de resgate
da biodiversidade vegetal da região.
3. A Cultura da Palma
Estamos desenvolvendo e aprimorando o cultivo da
palma forrageira (Opuntia ficus indica Mill), muito adaptada ao ambiente semiárido, com elevada eficiência no uso
de água e alta produção de biomassa de valor energético.
Ela é uma cultura que irá aumentar muito a oferta de alimentos aos nossos rebanhos. Também poderá contribuir
com a nossa alimentação como acontece no México, de
onde ela provém e em outras partes do mundo. Acreditamos que os mesmos impactos positivos acontecerão
junto às famílias e comunidades camponesas da nossa região, que já adotaram (ou poderão adotar) essa cultura:
mais alimentos, mais renda, etc.
Ademais, vale destacar que sua produtividade é potencializada quando ela é adensada e irrigada por gotejamento, como estamos fazendo, podendo atingir até 300
toneladas por hectare.
Concluindo
A luta pelo acesso à terra, em nossa região, continua
com mais força, porque estamos vendo que é possível
tornar toda terra um lugar bom para viver e produzir. É
necessário que essas e outras tecnologias que vêm das
famílias camponesas, aperfeiçoadas e melhoradas a partir
das ciências para a convivência com o semiárido, estejam
acessíveis a todas as famílias camponesas.
Estamos nos esforçando para que a Escola Família
Agrícola Dom Fragoso cumpra a sua missão principal: formar jovens do campo para o campo. São pessoas novas
que por meio da educação em alternância vão se transformando e transformando o semiárido numa região que
pode garantir vida de qualidade para todos os seus filhos
e filhas. Esse é o Bem Viver almejado.
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De Mãos Dadas
Vamos Mais Longe!
Manoel Beserra Machado¹
Celebrando os 20 anos de Caminhada da EFA Dom
Fragoso, queremos ressaltar um dado para nós muito
significativo, sem o qual não teríamos dado os primeiros
passos: a partilha de tantos amigos e amigas, das famílias,
as parcerias realizadas e os apoios recebidos. Tudo porque acreditamos no campo e nos seus povos. Sabemos
da invisibilidade que sofrem e de suas lutas para assumir
o seu protagonismo, para dar uma direção ao mundo que
queremos construir, juntos.
Quem poderíamos elencar!? Não vamos enumerá-los,
para que todos esses gestos, doações, entregas... conservem o caráter com que foram impregnados: solidariedade
com uma causa que é de todos e todas nós.
Temos consciência de que a educação é um direito de
todas as pessoas e um dever do Estado, pelo qual, lutaremos sempre. Buscar um jeito de educar comprometido
com a nossa realidade, sobretudo com o campo, é algo
que precisa acontecer. Só abrindo caminhos podemos
comprometer pessoas, administrações e poderes públicos.

Quem tem apoiado a EFA Dom Fragoso:
Vamos lembrar gestos que aconteceram e, em grande
parte, acontecem, ainda hoje:
•

quem partilhou sua herança para a compra do terreno;

•

tantas pessoas que fizeram uma coleta para a
compra do material de construção, por aqui e em
Dortmund, na Alemanha;

•

quem partilhou da sua produção;

•

quem fez uma campanha para juntar gêneros alimentícios;

•

quem fez uma visita para conhecer e divulgar o
que lá acontece;

•

quem deu um tempo, mesmo uma diária de serviço, para realizar tantas coisas necessárias (da
limpeza à arte que está nas paredes, nos vários
espaços) ao seu bom funcionamento;

•

quem partilhou uma muda de fruteira ou de
outras plantas, para tornar o ambiente mais
bonito e produtivo;

•

quem doou sementes, uma cabra, uma galinha,
uma vaca, para começarmos os nossos criatórios;

Foto: Arquivo EFA D. Fragoso

A EFA Dom Fragoso quis e quer ser isso, nesta região: ensaiar uma educação que desperte jovens, famílias e comunidades para assumirem sua identidade,
seu projeto de vida, seu papel na história... Que comprometa pessoas e entidades que têm como missão

garantir e fazer acontecer o respeito aos direitos de
todos e todas, os cidadãos e cidadãs.

Espaços de acolhimento, ensino e práticas laboratoriais da EFA Dom Fragoso.
(1) Veja página 4.
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•

quem, mesmo sem nos conhecer de perto, tirou um pouco do seu salário, sendo solidário
nessa empreitada;

•

quem esteve lá, trocando saberes, ensinando um
ofício, ajudando a refletir sobre a nossa realidade;

•

•

•

quem motivou e acompanhou jovens para lá
estudar, se interessou por ele(a)s nas comunidades, escutando suas perguntas, ajudando
nos seus planos, dando possibilidade de praticarem o que vão descobrindo;

as EFAS que vão surgindo no Ceará e conosco lutam para estabelecermos um convênio, junto ao
governo do Estado, para garantir recursos, independente de quem esteja nesse posto (construção de uma política pública);

•

quem foi abrindo portas, junto a órgãos do governo, para entender a proposta pedagógica, o
modo de viabilizá-la, garantindo recursos.

quem acredita nos saberes dos povos do campo, reflete sobre eles e repensa teorias, parâmetros, conceitos, expande a pedagogia da alternância..., conosco;

•

quem conosco acompanha projetos na EFA, fazendo deles laboratórios para nosso estudantado, as famílias e as comunidades integradas
por esse processo.

Por todos esses gestos, esses sinais, somos agradecidos a Deus e a Ele rogamos para que possam continuar
acontecendo em relação à EFA Dom Fragoso, mas também junto a tantas outras iniciativas populares em vista
da construção do Bem Viver. Iniciativas que necessitam
nosso apoio e nossa solidariedade.
Quem tem assumido conosco essa proposta:
Nosso grande sonho é a construção do Bem Viver. E,
vamos percebendo que muita gente, várias entidades,
movimentos, associações, organizações não governamentais, serviços e pastorais, carregam esse mesmo sonho, dando outros nomes, mas com essa mesma essência.
Aqui, lembramos, também, gestos e ações que aconteceram e que acontecem, regularmente:
•

públicos para garantir o transporte e a merenda escolar, o salário de educadore(a)s;

paróquias, sindicatos, instituições que partilham,

Entra na roda com a gente!
Aos poucos, essa roda foi crescendo, a ciranda se
tornando mais animada. Isso nos deu muita alegria!
Mas, contemplando o cenário do nosso país, o que
acontece mundo afora: a destruição da natureza e
seus ecossistemas; o desrespeito à vida – a humana,
mas não só; as políticas genocidas e a desvalorização
dos povos do campo e suas culturas... sentimos que
esse caminho educativo vai se tornando sempre mais
exigente; precisamos continuar junto(a)s e contar
com mais gente nessa roda. Precisamos, também, segurar mais fortemente as mãos uns dos outros, umas
das outras, para que possamos prosseguir, possamos
chegar mais longe à realização do grande sonho.

•

quem facilita, acolhe e
acompanha o estágio dos
nossos educandos e educandas;

•

quem aposta na educação
contextualizada, no semiárido, e está formando
educadore(a)s para fazer
com que essa proposta
educativa alcance muito
mais gente;

•

quem destina recursos

Foto: Arquivo EFA D. Fragoso

às vezes, arrecadados de
pessoas pobres, assalariadas para que possamos
sustentar essa obra;

Educando(a)s da EFA, turmas de 2020.
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Uma Grande Família Camponesa
“Sou Francisca Torquato, da comunidade de Riacho
dos Ferros, Parambu. Sou casada com Ademar Loiola, temos 5 filhas e 1 filho. Sou estudante do 3º ano da EFA Dom
Fragoso. Na EFA, minha família ficou bem maior. Comecei
a ouvir falar da EFA, através do meu esposo, em 1998. Na
época, éramos animadores da comunidade Riacho dos
Ferros. Ademar se tornou coordenador das CEBs da paróquia. Numa reunião dos assentados, onde estava Dom
Fragoso, começaram a falar na possibilidade de uma Escola Família Agrícola, que podia ser na área da Diocese de
Crateús. Ademar dizia: se houver
mesmo essa escola, colocaremos
nossas filhas lá. Eu, sem entender
muito, concordei. O tempo foi passando e esse sonho chegou a ser
concretizado em Independência
em 2002.
A escola recebeu o nome de
Dom Fragoso, pela sua grande
preocupação de uma formação
apropriada ao povo do campo, que
respondesse às suas reais necessidades. Situada em Independência,
a EFA Dom Fragoso, começou a
funcionar em 2002 e, em 2004, entrou Aline (que terminou em 2010);
em seguida, Arlene, que não terminou o curso lá; depois, Aiaza, que terminou em 2015 e, por
último, o Ademarzinho, que terminou em 2020. Grande
alegria, uma bênção divina! E eu, uma mãe louca, apaixonada pelos estudos, nunca deixei de estudar, mesmo com
elas e ele pequenos, os trabalhos de casa, da comunidade
e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares de Parambu.
Com meu esposo, continuamos estudando, tendo que
trancar a faculdade, por falta de condições financeiras.
Depois, retomei e terminei o curso de História, no ano
2012. Mas meu sonho sempre foi também fazer o curso
técnico em agropecuária, na EFA. Comecei em 2019, mesmo com a Abele bem pequena. E, confiando em Deus,
terminarei neste ano. Priorizamos a formação das filhas e
do filho. Hoje, Aline e Arlene são formadas em Engenharia
Agronômica, pela UFERSA, de Mossoró (onde Aline fez o
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mestrado em Solos e Água). Na mesma universidade estão Aiaza e Angela, fazendo Engenharia Florestal e o Ademar vai entrar, também num desses cursos.
Vale ressaltar que a base das minhas filhas, na EFA,
muito ajudou a enfrentar a faculdade de um modo crítico
e, sempre puxando para as coisas práticas no nosso contexto. A EFA Dom Fragoso é mãe que cuida muito bem
dos nossos filhos e filhas, que são seus também. A pedagogia da alternância é o caminho. Escola, família e comunidade, os pilares da construção. Para isso, a retomada das
nossas raízes, dos costumes; o
respeito à vida, à natureza com
todos os seres; as vivências, as
convivências, as técnicas e ferramentas agrícolas adequadas à
nossa região semiárida.
Queremos o Bem Viver que
abarca o modo de viver, de nos
alimentar, de lutar com igualdade entre todas as pessoas, a forma de pensar com liberdade, o
saber cuidar da nossa mãe terra,
praticando a agroecologia, com
respeito a tudo e a todos os viventes. Não tenho nem palavras
pra descrever o quanto a EFA Dom Fragoso é importante
nas nossas vidas: na minha, na da minha família e na de
outras famílias de Parambu (de José Loiola, meu cunhado, Pedro Henrique, sobrinho do Ademar que terminará
este ano e vários outros) como também na vida da grande
família camponesa, pois estamos irradiando tudo isso.
Importante não apenas em conhecimentos teóricos,
mas a EFA nos ajudou a melhorar os manejos do solo e
das águas, dos criatórios de animais, a buscar as técnicas
adequadas e equipamentos para a convivência com o semiárido, fazendo a agroecologia. Ajudou-nos a buscar as
nossas raízes familiares, recriando o nosso jeito de ser família e de ser comunidade neste recanto do Ceará”.
Francisca Torquato de Amorim
Educanda do 3º ano, Curso Técnico em Agropecuária da EFA Dom Fragoso
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Para Permanecer no Campo
“Sou Adão Sérvulo. A partir dos 7 anos de idade morei no assentamento Pintada, de Independência. Entrei
na EFA Dom Fragoso porque dois irmãos meus tinham
passado por lá. E, motivado por monitores que visitaram
minha família, decidi conhecer como era a EFA e ver se
dava pra mim. Lá fiz o fundamental e o médio, de 2006
a 2012. Ao me casar, em 2013, passei a morar no assentamento Palmares, de Crateús, o lugar da minha esposa,
Valdiane. Temos dois filhos.
Em Palmares, participo da
comunidade eclesial, da associação e, contribuo com algumas atividades do MST. Toda
atividade que vou fazer hoje,
em casa ou prestando serviço a algum companheiro, me
lembro da EFA, porque ela me
ensinou as coisas na prática, a
lidar com a agricultura e a pecuária, desde as coisas mais
simples. Então, ela me fez dar
o grande passo da minha vida,
se não fosse ela, eu não teria
feito nem o ensino médio, porque eu não era chegado à escola convencional.
A pedagogia da alternância me permitiu estar na escola e no campo, isso fez eu me interessar pelo estudo. Isso
me ajudou muito! As unidades produtivas da EFA me permitiram ver quais as que eu mais me identificava e, hoje,
eu trabalho com várias delas. Sempre gostei do campo,
desde criança, principalmente lidar com os animais e com
as plantas.
A EFA me ajudou a ter uma visão diferente em relação
ao campo e me ajudou a permanecer no campo, pois toda
a motivação que eu tinha de alguns irmãos e das pessoas
do meu lugar era de ir embora. Terminando na EFA, tive a
oportunidade de conseguir o primeiro emprego, fazendo
assistência técnica, junto à Cáritas diocesana de Crateús.
Foi uma experiência que me valeu: ampliou meus horizontes, pois tive que estudar mais, adquirindo mais conheci-

mentos. Com esse emprego consegui algum recurso para
iniciar a minha própria atividade. Aos poucos, fui estruturando os criatórios de abelhas, de caprinos, de ovinos e
de suínos, com a minha esposa. Hoje, criamos também
galinhas, temos fruteiras. Enfim, são várias atividades. A
apicultura pode ser a que traz mais renda, mas acho importante a gente trabalhar com várias atividades que se
somam e se completam.
Depois disso, tive convites
para continuar trabalhando na
assistência técnica, mas não
quis, o que estamos fazendo dá
pra viver. Hoje, me sinto bem,
temos uma boa produção. Temos uma área de sequeiro, mas
eu gosto mais dos animais, por
isso montei um suporte forrageiro. Com isso, estamos nos
mantendo, ganhando nosso
sustento, na nossa área. Trabalho para fora, só para algum
companheiro. Sempre acreditei
e defendi que é possível o jovem, filho de agricultores, permanecer no campo, desde que
haja condições: primeiro, terra e
água; segundo, conhecimentos
e incentivo, como eu tive na EFA. É isso de que o(a) jovem
precisa para viver no campo. Não precisa ter uma vida de
luxo, como eu não tenho, mas o necessário para viver com
dignidade. Temos como sustentar nossos filhos e comprar
alguma coisa que a gente não consegue produzir.
Termino dizendo que estou sendo fiel ao que aprendi
na EFA, que desenvolvi no meu projeto profissional (PPJ).
Estou feliz com minha esposa, que também foi estudante
da EFA, e com nossos filhos. Estamos partilhando com as
pessoas da comunidade as nossas experiências e contribuindo na construção do Bem Viver em nosso semiárido”.
Adão Sérvulo
Agricultor familiar, técnico em agropecuária, egresso da EFA Dom
Fragoso, ano 2013.
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Uma Troca de Saberes
“Eu sou Eliane, atuei como monitora na EFA Dom
Fragoso de 2010 a 2018. Tive a alegria de iniciar minha caminhada na EFA, quando ela ainda oferecia o
Ensino Fundamental II com orientação profissional e
estava formando a sua primeira turma do Curso Técnico em Agropecuária, em regime de alternância. Como
foi lindo ver aqueles educandos e educandas que ingressavam no 8º e 9º ano, crescerem ali, tornando-se
protagonistas de sua própria história, assumindo novas posturas humanas e sociais
junto às suas famílias e comunidades; sendo respeitado(a)s
em todos os lugares, por serem
capazes de criar ou recriar as relações com as pessoas e as mais
diversas alternativas de convivência com o semiárido.
Nas assembleias da Associação Escola Família Agrícola de
Independência (AEFAI), nas visitas às famílias e comunidades,
nos encontros com instituições
parceiras, nas intervenções externas, por onde eu andava,
sempre ouvia frases que me
motivavam a continuar sendo
monitora e educadora, das quais compartilho aqui as
que mais me tocaram:
— Esses meninos e meninas da EFA Dom Fragoso se
destacam pelo seu jeito de se expressar e de atuar nas
comunidades e nos estágios. (coordenador de projetos).
— Eu sou muito feliz por ter um filho formado na EFA
e o outro já no 2º ano. Nossa vida mudou muito depois
que meus filhos entraram nessa Escola. Antes a gente
não tinha quase nada. E agora já tem hortas, animais e
alimento para os animais. Eu nunca fui na Escola, o pai
deles é quem vai. Aqui em casa eu dou todo apoio a eles.
(mãe de educandos).
— Eu me sinto muito feliz por nossa família participar
da EFA. Quando o mais velho entrou lá foi mais difícil pra
nós, mas, ele começou a trabalhar com o que aprendia lá
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e ensinar a nós. E as coisas foram melhorando. Quando
a do meio entrou, a gente se ‘apertou’ de novo, mas, demos um jeito. A mãe dela trabalhava em casa de família,
e eu era quem ia deixar ela na escola. De moto, no sol ou
na lama a gente ia. Quando a mais nova entrou, a gente
já tinha melhorado as unidades produtivas e aumentado
os projetos e a renda. Com muita união e força de vontade, conseguiram se formar. E hoje, a gente tá muito
melhor. (pai de educando e educandas).
— Eu nem queria saber de
minha filha ir estudar nessa Escola porque eu não conhecia esse
tipo de escola e fica muito longe daqui de onde a gente mora.
Mas, a mãe dela disse que era
uma escola diferente e ela foi.
Quando ela voltou pra casa na 1ª
sessão eu já senti uma diferença.
Ela queria saber como era que eu
fazia os serviços da roça e como
era a luta com os animais. E eu
comecei a achar que a escola era
diferente mesmo. Aí, agora eu já
entendo um pouco, já a ajudo nos
projetos. E tenho até vontade de
ir lá à EFA pra ver como é que eles
fazem lá. Porque quem vai lá sempre fala que é uma escola muito bonita, tem muitas unidades produtivas, e
que lá a pessoa aprende muita coisa. (pai de educanda).
— Eu não enxergo com os olhos do rosto, mas,
enxergo com o coração. E agradeço por fazer parte
da família EFA Dom Fragoso. A partir do momento
que minha filha entrou nessa Escola, toda a nossa família entrou junto com ela e a gente aprendeu muito
com a EFA. Eu rezo para que essa Escola continue fazendo o Bem a muita gente e transformando a vida
de muitas famílias. (mãe de egressa).
— Eu já sou idosa e me sinto muito valorizada pela
EFA, porque eu respondo às perguntas do Plano de Estudo e vou sempre pras reuniões que a estudante faz,
ela também vem aqui em casa fazer umas práticas no
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meu quintal. E eu fico muito contente porque eu posso
ensinar e aprender, junto com ela. E fico muito feliz quando vocês da Escola vêm me visitar”. (pessoa
mais idosa de uma comunidade).
Durante os nove anos que estive na EFA Dom
Fragoso, assumi diversas atividades, buscando sempre
envolver todos os integrantes e todas as integrantes da
complexa e maravilhosa Pedagogia da Alternância, esse
jeito único de aprender e ensinar, de educar-se e educar
a partir do ‘livro’ da vida e da realidade local, para melhor
atuar como ser humano e contribuir com a transformação
da realidade global.
No acompanhamento personalizado a educando(a)s,
nas visitas às suas famílias e comunidades e na formação
com as famílias, aprendi a escutar e respeitar cada jeito de
ser, de conviver e de viver. Na revisão de textos do Projeto de Vida da Família Camponesa (PVFC), aprendi que um
projeto só transforma a vida, quando é pensado e concretizado em mutirão.

Na produção do vídeo de celebração dos 15 anos da
EFA Dom Fragoso, aprendi o quanto as famílias camponesas são acolhedoras e capazes de criar, recriar e partilhar.
No monitoramento coletivo às unidades produtivas (Bioágua, Biodigestor, Hortas), aprendi que é preciso curiosidade, coragem e persistência para melhorar as técnicas de
convivência com o semiárido.
Nas aulas de Português e no acompanhamento ao Plano de Estudo aprendi a interagir com as mais diferentes
linguagens, contribuindo para que o(a)s educando(a)s se
tornassem protagonistas de sua escrita, a partir de suas
realidades e dos muitos conhecimentos que adquiriam.
A EFA significa, para mim, um espaço muito rico de vivências e possibilidades, que me proporcionou compartilhar meu jeito de ser, aprender e ensinar. Reconheço que
aprendi muito mais do que ensinei. E sou muito grata por
ter sido monitora da EFA Dom Fragoso”.
Eliane de Amorim Oliveira
Monitora na EFA Dom Fragoso de 2010 a 2018.

Foto: Ivo Sousa

Fotos: Arquivo EFA D. Fragoso

Na produção e edição do informativo ‘Construindo
o Bem Viver’ e na produção e apresentação do programa radiofônico ‘Convivendo com o Semiárido’ aprendi
como é bom divulgar o que gera alegria e aprendizagem
em quem lê ou escuta. Na escrita e relatoria de projetos,

aprendi que é preciso dialogar sempre com as parcerias e
ter clareza do que representamos, para conseguir recursos sem perder a identidade.

Alojamento Olga e aprisco. Educanda integrando leitura e convivência com o meio ambiente.
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A Efa Dom Fragoso
na Minha Vida
“Quando a EFA entrou na minha vida eu pude perceber a educação numa forma que eu nunca tinha visto. Minha chegada à EFA foi marcada por uma grande vontade
em experimentar aquele ambiente intenso e harmonioso.
Sempre desejei ser professor
em uma escola como a EFA Dom
Fragoso, onde a escola passa a
ser a nossa casa. Ao conhecer a
Pedagogia da Alternância e suas
ferramentas de apoio, como a
contextualização dos saberes,
encontrei motivação na educação, pois via sentido no estudo
dos conteúdos e na prática do
dia a dia dos educandos.

Chego, um jovem recém formado em Agronomia, com
pouca habilidade na educação. Agora, encerro minha caminhada de monitor para iniciar a
de educador na minha casa e em
uma outra escola. A EFA agora faz
parte de mim, faz parte do meu
jeito de fazer educação, da forma
como olho para o agricultor e para
o campo. Considero que minha
vivência, não foi uma mera experiência profissional, foi uma oportunidade de encontro com muitas
das coisas boas da vida: amizades,
alegrias, uma ressignificação causada por um saber que dificilmente
encontraria em outro lugar.
Hoje, após esses poucos anos
em que lá vivi, sinto que valeu a
pena. Os laços formados e as relações de amizade que foram construídas me ajudaram a
tornar-me quem sou hoje. Agora, fica o carinho pela família que lá deixei e o compromisso de estar sempre próximo, pois a EFA são pessoas que escolheram viver juntas
em comunhão, como família, para essa escola acontecer”.
Carlos Jardel Xavier Cordeiro
Monitor na EFA Dom Fragoso de 2016 a 30 de agosto de 2021.

Fotos: Ivo Sousa

A EFA me possibilitou passar
por diversas experiências que
ajudaram na minha maturidade profissional e na formação
do meu senso crítico. Me abriu
os olhos para os desafios da educação do campo, bem
como para a beleza da agricultura camponesa. Foi na escola que pude entender, que nem tudo que se aprende
na graduação é benéfico ao agricultor e que o conhecimento científico não é soberano, não deve se impor às
experiências populares de centenas de anos de observação da natureza. Uma ciência é complemento da outra,

entender isso é compreender a agricultura sustentável.

Convivência com o bioma caatinga e acompanhamento da ovinocultura.
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Legado da Efa Dom Fragoso
à Luz do Bem Viver no Ceará
Regina Coele Queiroz Fraga¹
A Escola Família Agrícola Dom Fragoso, nos sertões do
Ceará, é referência no nordeste brasileiro com a Pedagogia da Alternância e os princípios da Educação Contextualizada no Semiárido (CASTRO, 2010), somada ao ideário
filosófico do Bem Viver (NETO & STRECK, 2019).

Informática Frei Tito, salas de aula Canudos e Caldeirão,
biblioteca Patativa do Assaré, sala dos professores e monitores Paulo Freire, alojamentos Margarida Alves e Che
Guevara, sala de TV e Jogos Zumbi dos Palmares, refeitório Padre Alfredinho e ‘telhoça’2 Dom Pedro Casaldáliga.

O legado dessa escola traduz ideários das
tradições dos povos originários e da educação popular (BRANDÃO, 2016; FREIRE, 2011)
edificada nas últimas décadas do século XX na
América Latina e no Brasil.
Como descrevi em meu doutorado,

Foto: Ivo Sousa

a EFA Dom Fragoso organiza-se
como uma comunidade rural, os
lugares para residências, dormitórios e refeitório e unidades de trabalho, além de jardins e espaços de
convivência e lazer são mantidos
com cuidado, nas condições possíveis, por educandos e monitores.
Estes lugares, traduzem intenções
de fortalecer a ideia de simplicidade com trabalho coletivo. Para tanto, utilizam os recursos disponíveis
Espaço dedicado a Luiz Gonzaga, um dos ícones da cultura do Nordeste.
na própria comunidade e ilustram
com pinturas e tabuletas o ideário teórico que perpassa o debate
cotidiano. Um dos recursos está na forma deA organicidade da EFA Dom Fragoso incorpora, do
corativa que divulga as ideias de pensadores,
despertar ao adormecer, a escolha do modo de viver o jeifilósofos, poetas, professores, homens e mulheto de ser camponês. O convívio da vida cotidiana é um dos
res que são reconhecidos como importantes na
trajetória formativa (FRAGA, 2019, p 41).
grandes desafios positivos, gera a estadia de educandos e

Os lugares homenageiam personagens e revelam o
contexto histórico da escola. Cada sala de aula ou de trabalho recebe um nome: anfiteatro Luiz Gonzaga, laboratório de Ciências Agrárias Milton Santos, laboratório de

monitores em rituais que colaboram ‘naturalmente’ com
a formação pretendida.
A Pedagogia da Alternância ao transformar-se em prática educativa comprometida com a luta pela libertação,

(1) Professora da Universidade Estadual do Ceará, Campus de Crateús (UECE/FAEC). Pesquisadora da Pedagogia da Alternância com tese publicada pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Militante da Educação do Campo e Ambiental com inserção na formação pedagógica das
EFA’s. Atualmente, inserida na equipe de educadoras voluntárias da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé, com sede no município de Tabuleiro
do Norte no Vale do Jaguaribe no Ceará, Brasil.
(2) Área circular aberta, feita de alvenaria, onde acontecem as místicas, rodas de capoeira, recepção de visitantes e onde muitos educandos
ficam em seu tempo livre. Há um sistema de som instalado, então pode-se ouvir música.
(3) Durante a pesquisa para a escrita da tese, visitamos outras comunidades que tinham educandos matriculados nos primeiros anos da EFA
Dom Fragoso, nelas se faziam crítica positiva ao aprendizado demonstrado pelos educandos nas ações práticas dessas comunidades.
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potencializa educadores e educandos para enfrentarem
as contradições da lógica do mercado capitalista.

do é um componente fundamental dos planos de estudos da EFA Dom Fragoso.

As comunidades camponesas, engajadas nas atividades pedagógicas da EFA Dom Fragoso, ao receberem
formação desencadeadora de trabalho consciente sobre
o manejo da terra, da água e dos produtos a serem produzidos para consumo e para comercialização, projetam
o trabalho cotidiano para além da produção material. As
comunidades, nessa perspectiva, recriam as relações sociais e afetivas e o engajamento nas lutas de libertação da
exploração do(a) trabalhador(a) no campo.

Reverbera em seu currículo a influência da prática
pedagógica de educadores(as) e educando(a)s. No
contexto da questão da água potencializamos o entendimento teórico sobre a influência da organização
do cotidiano das comunidades que compreendem essa
proposta e se organizam respeitando os princípios da
Educação Contextualizada no Semiárido, com uma atitude curiosa e investigativa.

No estudo para a minha tese de doutorado, visitei
o assentamento Monte Alegre3 , comunidade organizada no município de Tamboril, Ceará. Ali, as argumentações da primeira e da segunda geração, denominaram o ‘Bem Viver’ como sendo a meta de vida digna
para as pessoas e para os demais seres da natureza.
Na caminhada em busca dessa meta, as relações sociais e afetivas ganham solidez comunitária.
A influência pedagógica da EFA Dom Fragoso se traduzia no trabalho produtivo e ambiental daquele assentamento. Percebia-se a filosofia do ‘Bem Viver’ fortalecendo a multiplicação de práticas de convivência com o
semiárido, o que implica compreender todo o processo
de conservação e uso da água. O cuidado com o açude da
comunidade, a forma de canalização da água para as residências, as edificações de cisternas e a forma de manejo
adequado são bons exemplos.
Nesse processo de trabalho produtivo, necessariamente surge a exigência de rigor nas relações interpessoais e no exercício do diálogo diante das diferentes ideias.
Além das questões imediatas, a discussão política aprofunda os diálogos. Questões sobre o uso de poços profundos e o impacto desses sobre o lençol freático, isso tudo
articulado com a preocupação do plantio de árvores para
recuperar a mata ciliar, não apenas do açude, mas das
águas correntes ainda encontradas no território comunitário, fazem com que o(a)s assentado(a)s, incluído(a)
s, o(a)s educando(a)s da EFA Dom Fragoso, ampliem a
consciência sobre temas políticos implicados.
Os estudos para entender melhor a água, tendo a
situação hídrica como ponto prioritário, e ainda, pensar e agir sobre a industrialização dos produtos, com
cuidados técnicos que respeitem o contexto semiári-
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Uma prática pedagógica iluminada pela filosofia do
‘Bem Viver’ amplia a prática educativa comunitária sob
responsabilidade dos alternantes e é providencial para
a troca de experiências entre gerações, tanto no assentamento quanto na escola.
Na EFA Dom Fragoso e nas comunidades por ela educadas há uma compreensão do significado da existência
humana integrada à mãe terra, casa-comum, e, ao mesmo
tempo, do trabalho na agricultura que altera essa existência e necessita fazer crítica ao modelo de produção.
Dessa forma, asseveramos que o posicionamento crítico da educação e seus resultados práticos são
geradores do legado educativo da EFA Dom Fragoso,
fonte de aprendizado humanizador. Esse legado merece ser observado com cuidado e dedicação pedagógica, pois exige constante revisão teórica e práticas
coerentes, capazes de enfrentar, no cotidiano das comunidades, as exigências maiores advindas da sociedade e do seu modelo opressivo da humanização e/ou
dos tratos com a natureza em sua totalidade.
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