
M 

Construindo o Bem Viver 
Ano 9 - N° 52 - Abril de 2021 

Informativo da Escola Família Agrícola Dom Fragoso – Independência-CE 
 
 
 

“Faz escuro, mas eu canto...” 
uita gente tem medo de escuridão, de se arriscar, de dar opinião, de tudo. “Educar”, para muita gente, era mostrar os 

perigos: “alguém vai carregar”, “o lobisomem vai pegar”, “não pode comer isso ou aquilo porque faz mal”, etc. Em 

grande parte, fomos “educados” assim. E, quase sempre, ficamos parados diante das dificuldades, dos desafios; 

calamos-nos quando devíamos gritar; deixamos de buscar a saída, mesmo à luz de velas. 

É essa a sensação que temos neste tempo de pandemia, mas não só. No Brasil e no mundo, muita gente está se sentindo 

acuada: há pessoas desistindo da luta e da vida; outras se sentindo incapazes de fazer qualquer coisa, até de gritar por socorro, 

não sabem pra quem apelar... O medo paralisa e é essa a artimanha de quem domina: meter medo nas pessoas para que a 

situação fique cada vez melhor para eles; “educar” para o medo, para que nada mude. 

Jesus nos mostra que a educação verdadeira é tirar para fora: “Lázaro, vem para fora!” (Jo 11,43). “Não tenham medo, eu 

venci esse sistema de morte” (Jo 16,33). “Vocês são a luz do mundo” (Mt 5,14). Vamos, então, cantar com Tiago de Melo: “faz 

escuro, mas eu canto...”. Vamos seguir, caminhando e cantando! 

Vejamos: na Escola Família Agrícola Dom Fragoso, há, também, a tentação de paralisia, por causa do medo: “será que vai 

chover”, “será que vai ter estudante”, “será que as famílias e suas comunidades vão estar conosco”, “será que vai dar certo”...? 

Mas, muitas velinhas têm sido acesas, para mostrar o caminho: iniciamos uma nova turma; estamos lançando sementes, na 

esperança de mais alimentos saudáveis, estamos captando águas nas cisternas, buscando mais equipamentos, criando 

pequenos animais, mantendo os contatos com as famílias, repartindo do que temos e somos, enfrentando a pandemia... Tudo 

isso porque temos certeza de que “a manhã vai chegar!” 

Pe. Machado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A pandemia tem sido cruel 

Que nos trouxe dificuldades 

É grande  a  mortalidade 

De gente nesse  país, 

Muita gente ficando infeliz 

Quando se devia sentir alegria, 

Muita gente já chorou, 

Muito sonho já acabou 

Por causa da pandemia. 

 
Trabalhos e aulas são remotas 

Não é a  mesma  realidade, 

Os alunos na faculdade 

Estudam por uma tela 

A realidade não é aquela 

Que a gente tanto queria 

Muita gente já chorou, 

Muito sonho  acabou 

Por causa da pandemia. 

Sobre a pandemia 

O que nos resta é lutar 
E a nossa parte fazer 
De cada um cumprir o dever 
Do isolamento social, 
Um jeito meio anormal 
Que antes eu não via, 
Muita gente já chorou, 
Muito sonho  acabou 
Por causa da pandemia. 

 

Que Deus possa dar força 

Para os familiares 

Em suas casas, em seus lares 

Que sentem uma grande dor. 

Que Deus nosso senhor 

Faça esse vírus se acabar um dia, 

Muita gente já chorou, 

Muito sonho já acabou 

Por causa da pandemia. 

 

 
Neste versos eu coloco 
A minha preocupação 
O futuro da nação 
Me pergunto: como será? 
Deus eu sei que cuidará 
Porque nele a gente confiar, 
Pois quem já chorou 
E quem o sonho acabou 
Voltará a sorrir um dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atilson Lima - Educando do 3ºano 



EM COMEMORAÇÃO AOS 19 ANOS DA EFA DOM FRAGOSO 

RELATO DE UMA EDUCADORA/MONITORA 

Começo a trabalhar em junho de 2004, na EFA Dom Fragoso, depois de ser convidada para realizar um 
período de estagio, e aqui destaco em primeiro lugar que tudo era muito novo, não compreendia nada sobre 
Pedagogia da Alternância, Educação do Campo, Educação Contextualizada, enfim, minha ligação e conhecimento 
eram muito limitados sobre os movimentos sociais. 

Na época cursava a faculdade de geografia e confesso que obtive muitos conhecimentos, mas nada se 
compara a riqueza que é a vivência da EFA, o quanto crescemos como profissionais e especialmente como ser 
humano. Destaco que o início da minha vida de monitora foi muito difícil, porém de muitas aprendizagens e estudos, 
pois a responsabilidade de atuar numa escola como a EFA é enorme, tudo é sinônimo de conhecimento, de busca por 
uma sociedade sustentável. 

Inicio desenvolvendo o acompanhamento das atividades de: monitoria, visitação a 25% das famílias dos 
educandos, representações em reuniões e eventos, biblioteca, viveiro de mudas e serões. Desta experiência, 
desperto a paixão por esse trabalho, de ver a vida brotando acompanhando todas as etapas desse trabalho do início 
do plantio até a semente desabrochar no campo. 

Um aspecto alimentador desse despertar foram as visitas as famílias/comunidades através de conversas 
com os pais e mães, lideranças comunitárias, que destacavam a observação das atividades práticas realizadas em 
família através do PVFC, bem como a convivência familiar/comunitária e suas participações na vida social da 
comunidade e em outros momentos de formação. Acredito que a visita às famílias é sempre um momento de 
interação, onde se conhece um pouco mais sobre a vivência dos/as educandos/as no meio em que estão inseridos e 
conseguindo compreender as ações do jovem no espaço escolar. 

Considero nestes 17 anos de atuação como educadora na EFA que as visitas as famílias são momentos muito 
importantes, pois permite conhecer as comunidades, suas realidades, dificuldades e potencialidades. Conheci e 
acompanhei muitos projetos na agricultura familiar que a partir da intervenção de seus filhos passaram a adotar 
novas práticas na agricultura familiar, a exemplo: famílias que deixaram de criar o gado bovino para criar caprinos; 
outras, na sua maioria, que deixaram de queimar e passaram adotar outros práticas de manejo, diversificando sua 
produção; o uso do esterco, cobertura seca e verde, podas, uso do defensivo natural, criatórios de animais de 
pequeno e médio porte. As famílias passaram a se preocupar com a produção de forragem, banco de proteína e 
suporte forrageiro, plantio de palma, além da mudança ocorrida nos relacionamento entre pais, filhos e comunidade. 

É gratificante ver o envolvimento dos educandos com as atividades agropecuárias, juntamente as suas 
famílias vem a mudança que ocorre na vida desses jovens, que passam a participar da vida social da comunidade, 
município, estado e até país. 

Destaco a partir dessa vivência que o campo tem um enorme potencial socioprodutivo, porém é abandonado 
de integração as políticas públicas pois as terras ainda se encontram concentradas, e as práticas desenvolvidas 
ainda são convencionais, atrelado ao fato de que não existem ações que viabilizem a permanência da juventude no 
campo desenvolvendo atividades agropecuárias. 

O tempo passa e 17 anos dedicado a esse projeto, já desenvolvi na EFA diversas atividades podendo 
destacar o acompanhamento às unidades produtivas como o cuidado do viveiro de mudas, o banco de proteína, a 
horta medicinal, pocilga, aviário, padaria, Jardim, Sistema Agroflorestal, e Recaatingamento. 

Hoje assumo as aulas de Geografia, Sociologia Rural, Agroecologia, e Práticas de Convivência com o 
Semiárido, além de contribuir com o Acompanhamento Personalizado que é uma das ferramentas da Pedagogia da 
Alternância que consiste em fazer um acompanhamento aos educandos/as de forma mais holística na EFA e também 
na família. 

Continuando a caminhada 

Por fim, afirmo existir um antes e depois em minha vida na Escola Família Agrícola Dom Fragoso, pois antes, se 

alguém me perguntasse se queria ficar no campo trabalhando na roça eu responderia que não, e entendam a 

situação, minha vida inteira morei no campo desenvolvendo as atividades com minha família, mas não conhecia de 

verdade o meu lugar, não enxergava as potencialidades e riquezas existentes. E a partir da EFA descubro um povo 

campo, produtivo, riquíssimo com potencialidade de fazer brotar a vida em abundância. E, é essa a educação que eu 

acredito, uma educação transformadora, libertadora e que tem o ser humano como elemento base de sua formação. 

Idelzuith Borges 



RELATO DE UMA EGRESSA 

A Escola Família Agrícola (EFA) Dom Fragoso, foi uma semente cultivada no solo jovem, pedregoso e semiárido do 

Território dos Sertões de Crateús e Inhamuns, que germinou no município de Independência e que há 19 anos vêm dispersando 

novas sementes por todo o nosso Território e pelo estado do Ceará. Semente que é nutrida pelos sonhos e as lutas camponesas 

das comunidades, para que filhas e filhos de agricultores familiares possam ter uma educação formal que promova a  

consciência crítica e a partir dela, possam ter um novo olhar sobre sua realidade, para assim transformá-la. 

E foi a partir das vivências e dos conhecimentos construídos com a EFA, através da integração dos saberes tradicionais de 
nossa família e comunidade, com o saber técnico/científico, aprofundado pela equipe de monitores/as, que minhas irmãs e eu 
pudemos contribuir para a transformação de um espaço produtivo muito importante do nosso agroecossistema familiar, que é o 
nosso quintal. Adotando manejos agroecológicos e técnicas de convivência com o semiárido, que foram concebidas a partir dos 
Projetos de Vida da Família Camponesa (PVFC), uma das ferramentas da Pedagogia da Alternância, adotadas pela EFA. 

No solo que antes só tinham pedras, hoje a vida pulsa e se expressa em sua diversidade. Em nosso quintal houve o aumento 
da agrobiodiversidade, a melhoria na qualidade do solo, a diversificação em nosso banco de sementes, mudanças na diversidade 
alimentar: com frutas, hortaliças, Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) em saladas, sucos e temperos. Surgiram 
muitos pássaros, insetos, mosquitos e plantas espontâneas, que são nossas parceiras no processo de recuperação do solo. 

Comecei a estudar na EFA em 2012, minha irmã Sabrina concluiu em 2017 e nossa irmã Samanda concluiu em 2020, ao 
longo desses nove anos, nossa família fez grandes descobertas, vivenciou grandes e positivas transformações e atualmente 
estamos realizando grandes e diversas colheitas, desde a possibilidade de produzir alimentos saudáveis, ao acesso a 
Universidade Pública, cursando Agroecologia no ensino superior e em regime de alternância, o que permite a nossa permanência 
no campo. 

O acesso à educação contextualizada nos tornou capazes de analisar de forma crítica o nosso espaço produtivo, político, 
cultural, social e a participação da juventude nesse processo, a partir dessa tomada de consciência, passamos a olhar a nossa 
realidade por meio de outra perspectiva: a de transformar. E nós somos apenas uma das dezenas de famílias que tiveram suas 
vidas transformadas de alguma maneira, nestes 19 anos de existência da EFA, cada família com sua história e todas como parte 

importante dessa, que é uma das nossas maiores conquistas históricas: a Escola Família Agrícola Dom Fragoso. 

Soraya Cindcy 
 

 

 
Nos teus dezenove anos de caminhada 

quantas pessoas presentes podes trazer, 

DIGA LÁ, EFA DOM FRAGOSO! 

Pessoas que foram mobilizando famílias, comunidades, 

crianças e jovens, educadoras, educadores e entidades, 
pra festejarmos, com alegria, a tua maturidade? 

Quantos camponeses, quantas camponesas, aliados e 

aliadas podem tomar parte dessa tua alegria? 

 
Gente daqui e de longe, do sonho e da luta, 

que continua por aqui ou que em nós te espia 

com Fragoso, Gerardo e tantos mais; 

pessoas que repartiram dos seus bens e de sua vida, 

amassando o barro do tijolo, na Várzea Grande, 

abrindo estradas, levantando paredes, 

plantando árvores, águas e esperança, 

cuidando de animais, os mais diversos 

laboratório, alimentos – soberania. 

convocando para um mutirão permanente: 

a plantação e o cultivo de um roçado diferente 

de sementes há tanto, bem guardadas! 

 
Pessoas a se juntarem no dia a dia, no passo a passo, 

vindas de mais de 30 municípios deste grande Ceará, 

irmanando semiáridos/Caribe/ Europa/África no que-fazer: 

de escolas, movimentos, sindicatos e universidades, 

saboreando com todos nós teus frutos: o Bem Viver! 

 

Pe. Machado 

PEDAGOGIA DA 
ALTERNÂNCIA! 

JOVEM CAMPONÊS! 
EDUCAÇÃO 
CONTEXTUALIZADA! 

MONITORES! 

19 ANOS! 

TC. AGROPECUÁRIA! 

PLANO DE ESTUDO! 

CONSELHO! 

FAMÍLIA! 

 
 
 
 
 
 

COMUNIDADE! 

AGROECOLOGIA! 

 
AEFAI! 

 
AGRICULTURA FAMILIAR! 

PVFC! 

           ASSESSORIA! 



O 

MAIS UM ANO DE AULAS REMOTAS 

 
pandemia veio para nos adaptarmos a situações complexas como a que estamos vivenciando no momento. Estamos 

estudando de forma remota, através da plataforma google class room, google meet, e whatsapp. Para nós que 

estudamos em regime de alternância, é muito difícil essa adaptação. 

 
Neste momento, vemos que a internet e suas ferramentas estão sendo muito 

importantes para nós educandos (as) e monitores (as), mais que nunca pre- 

sentes na vida de muitos/as estudantes brasileiros. Apesar de tantos pontos 

positivos existem milhares de pessoas que não têm acesso à internet, celu- 

lar, computador, etc. E essas pessoas estão sendo prejudicadas, pois não 

têm amparo do governo e isso se torna um empecilho para a educação de 

muitas pessoas. 

Em nossa casa, estamos planejando e organizando o nosso tempo para as 

atividades do campo juntamente com a família: atividades escolares e fami- 

liares. Mirla e Mairla- Educandas do 3º ano 

 

MAIS TEMPO PARA O PVFC 

 
PVFC (Projeto de Vida da Família Camponesa) é uma 

ferramenta de grande importância para as famílias 

camponesas, pois através dele, vamos concretizando       

nossa busca de maior qualidade de vida. Estamos melhorando o 

nosso jeito de fazer agricultura: utilizando tecnologias como: a 

cobertura seca, a diversificação e a rotação de culturas, o reuso 

de águas cinza e outras mais. Com isso, estamos nos 

aproximando mais como família, pois esse projeto é 

desenvolvido pela família e para família. Nossa maior 

dificuldade: o fato de não podermos ter as aulas presenciais, 

pois é na Escola que aprendemos essas técnicas e, na seção 

familiar, vamos desenvolvendo em nossos quintais e roçados. 

 
Com mais tempo em casa, estamos procurando desenvolver 

mais nossas unidades produtivas. Daí, já há algum tempo 

colhemos frutos, legumes e hortaliças; do aviário, temos a 

produção de ovos. Agora estamos organizando um viveiro de 

mudas para diversificar mais as plantas do nosso quintal e, 

também, partilhar na comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jorge- Educando do 3ºano Colheita do Jorge 

MÃOS CAMPONESAS 

Ser camponês e camponesa é também reconhecer as nossas 

mãos. Essas mãos que são tantas vezes esquecidas na rotina 

diária, no toque automático da mente. Mãos divinas, mãos 

diversas, mãos indígenas, pretas, brancas, finas e grossas, 

delicadas e fortes, mãos que criam e recriam vida. Mãos 

ancestrais, que construíram história e que definiram o agora. 

Mão que descobre, conhece, transforma e materializa. Que 

toca e retoma o sentido do nosso corpo. 

 
Mãos camponesas são mãos em movimento, que trabalham, 

cultivam, roçam, manuseiam ferramentas, organizam e 

preparam a terra para o plantio. 

 
Mãos camponesas selecionam sementes, semeiam, guardam 

e colhem. Mãos camponesas produzem alimento, cozinham, 

lavam, passam, limpam e arrumam. 

 
Mãos camponesas são mãos que escrevem, que viram 

páginas, que produzem textos e sistematiza nomes e 

histórias. 

 
Mãos que alinham a beleza natural do mundo através de fios, 

costuras, bordados, artesanatos e outras muitas artes que 

tecem saber. 

 
Nossas mãos são fontes energéticas de poder, que 

transmitem a magia fraterna do amor. 

Elas cuidam de si e do próximo. Elas são curandeiras da terra, 

pois são mãos que rezam que oram e que benzem. Elas fazem 

barulho através da palma batida, através de cordas tocadas, 

de tambores golpeados, mãos que fazem música. 

Mãos que guia grupos, que governam, que levanta o outro, 

que cumprimenta, que salda, que levanta o chapéu, que luta, 

que reivindica, que expressa sentimentos, mãos que existem. 

Ana Sabrina- Egressa 

A 



MAIS UMA UNIDADE 

A criação de peixes em tanques,é uma atividade que está se 
popularizando em regiões onde há baixa disponibilidade de 
água, e que os solos não permitem uma boa retenção da água 
(“barreiros”). A piscicultura em tanques de alvenaria, ou ferro- 
cimento, possibilita um manejo que necessita de bem menos 
água, devido a minimização de perca de água. 
Através de uma das ações do projeto Brasil Trentino que está 
sendo realizado no campo produtivo da EFA, iniciamos a 
criação de peixe tilápia em tanque, um sistema com uma 
estrutura para circulação de água e de filtragem do excesso 
de matér ia orgânica. O tanque tem capacidade 
aproximadamente de 9 mil litros d'água. Iniciamos a 
experiência com 500 alevinos de tilápia, com o objetivo de 
pescá-los aos 7 meses de idade. 
Mesmo sendo um sistema que é bem mais econômico em 
relação à água, ainda assim, teremos que trocá-la com uma 
certa frequência, e essa água será utilizada para a irrigação 
da área de palma que também foi uma unidade implantada 
recentemente na EFA. 
Com a inclusão dessa nova unidade produtiva para o campo 
experimental da EFA, teremos grandes benefícios 
pedagógicos, sendo possível a educandos/as realizarem 
práticas, e tomá-la como uma experiência produtiva, 
despertando o interesse em levar essa prática para as 
famílias, no seu PVFC. A produção de peixes também se torna 
uma alternativa alimentar de qualidade, já que o peixe é mais 
saudável que as demais carnes vermelhas. Ao ser incluído no 
cardápio, a piscicultura vem contribuir para mais um passo, na 
busca da nossa soberania alimentar e nutricional. 

Carlos Jardel 

 
 
 
 

 
O POUCO COM DEUS É MUITO 

O momento atual exige que tenhamos um controle maior 

sobre os gastos, sobretudo porque tivemos e estamos tendo 

menos entradas. Desde março de 2020, educandos e 

educandas não puderam estar no dia a dia da EFA. Com 

isso, muitos desafios: sobrecarga de atividades para 

monitores/as, que assumimos o trabalho pedagógico e 

todas as atividades no campo; contar com mão de obra 

externa, para alguns serviços indispensáveis e outros até 

urgentes. 

O que acontece neste segundo ano de pandemia: de novo, 
estudantes em casa; as unidades precisando de 
manutenção; estamos concluindo um galpão para a 
secagem do feno e outras necessidades; devemos fazer 
uma melhoria  da  estrutura da pocilga. Enquanto isso, 
uma diminuição da contribuição das famílias e da AEFAI 

peixe para todo o ano; já colhemos mais de 20 kg de acerola 
e, assim, teremos para todo o ano. Também, outras frutas: 
umbu, bananas, mamão, atas; já temos algumas hortaliças e 
vamos cultivar mais para o nosso                                                                           
consumo; as chuvas ainda tem sido poucas, a mais intensa foi 
de 50 mm. As cisternas estão pegando água; plantamos 
alguma coisa, mas a colheita vai depender da continuidade 
das chuvas. Preparamos uma área maior para o plantio do 
milho, feijão, etc., mas vendo que já estava tarde, decidimos 
plantar apenas sorgo. 
Portanto, faz-se necessário contar com a partilha generosa de 
todas as famílias e encontrar outras alternativas que possam 
reduzir as despesas e impedir endividamentos. Diariamente, 
seremos entre 10 e 15 pessoas, na EFA. 
PERGUNTAMOS: VAI SER POSSÍVEL CONTAR COM A 
COLETA DE GÊNEROS DE QUAIS COMUNIDADES, DE 
QUE PARÓQUIA? 

Fátima Araújo 

 
DICAS DO BEM VIVER, EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 
Nossas dicas, neste momento, implicam orações e atitudes, 

para uma vida saudável, de qualidade. 

Iniciemos suplicando: Pai, dê-nos a sabedoria necessária 

para lidarmos com esta situação tão desafiadora e a ousadia 

indispensável para enfrentarmos os obstáculos, sem perder a 

esperança! 

Nesta preparação para a páscoa, uma das atitudes a cultivar 

são os cuidados com a saúde. Por exemplo: das emoções- 

procurar desenvolver pensamentos positivos, esperançosos 

e contemplar a beleza existente nas pessoas e na natureza. 

Lembremos-nos: 

- Deus nos ama e caminha conosco. Estamos acreditando 

nessa verdade? Ele é o Deus da vida e nos convoca à 

construção do Bem Viver; 

- Alimentemos a sintonia com a natureza: contemplando-a, 

tomando um banho de sol, diariamente, pelo menos vinte 

minutos, sem esquecer de tomar água o quanto necessário; 

- Busquemos uma alimentação adequada priorizando frutas, 

legumes e chás, evitando refrigerantes, açúcar e massas; 

- Tenhamos atividades físicas – elas são indispensáveis; 

- Cuidemos bem da higiene pessoal; 

-Tenhamos um sono adequado, tranquilo. Para isso, 

desliguemos o celular, a TV pelo menos uma hora antes de 

dormir; 

- Tomemos alimentos ricos em vitamina C.Enfim, que a gente 

tenha sempre bom humor, conversas construtivas, bons 

amigos/as, sonhos a realizar e muito amor no coração. 

Que Deus cuide de nós, que cuidemos uns dos outros, 

contando com sua benção e o testemunho de Jesus 

Ressuscitado. Feliz Páscoa! 
 

(Associação Escola Família Agrícola de Independência); 
contamos com o apoio de alguns amigos solidários e Site: Ir. Siebra 

parcerias do exterior, que, mesmo em tempos pandêmicos, 
se mantêm fieis. 
A AEFAI deverá assumir o pagamento do caseiro, da 
cozinheira e o complemento de um monitor. Os outros, 
serão remunerados pelo Estado (convênio da SEDUC) e um 
monitor pelo município de Tamboril. 
O que vem da partilha e do nosso trabalho: 
- no final do ano, contamos com uma partilha de frutas, das 

www.efadomfragoso.org.br 

Telefone: 

(88) 9.9812 - 0110 (Tim) 

quais, fizemos 150 kg de polpa, e rapaduras para todo o 
ano; dos nossos animais, teremos carne, leite, ovos, mel e Facebook: Instagram: 

EFA Dom Fragoso efadomfragoso 

     

http://www.efadomfragoso.org.br/

