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...EU JÁ PERCEBO OS TEUS SINAIS...

A

pesar das dificuldades, sobretudo neste segundo ano da pandemia do coronavírus, percebemos sinais que nos
alegram e nos dizem que estamos construindo o Bem viver. E, o mesmo podemos dizer ao fazermos uma
retrospectiva de nossa caminhada de 20 anos. Os leitores e leitoras poderão conferir esses sinais na
publicação da nossa cartilha comemorativa. Vamos destacar alguns, deste período que estamos vivendo:
- Despertar jovens e suas famílias para repensar a sua vida no campo, através do Projeto de vida da família
camponesa (PVFC) e dar passos, nesse sentido, buscando a soberania alimentar e nutricional;
- Buscar culturas adaptadas ao nosso clima, valorizando aquilo que é da região ou de clima semelhante ao nosso
(semiárido), como é o caso da palma, alimento não só para os animais, mas também para os humanos. Assim é no
México, de onde ela provém, e em outras partes do mundo, onde foi introduzida;
- Acreditar na capacidade dos seres humanos de vivermos a solidariedade, a partilha, entendendo que tudo é para
todas as pessoas... e apelar para isso, para tornarmos viável um projeto educativo como a EFA Dom Fragoso, que
busca atingir jovens, famílias e comunidades de um grande número de municípios do Ceará (alguns com até 300 km
de distância);
- Difundir, divulgar o que estamos fazendo, as possibilidades que temos de avançar nessa construção; de
comprometer escolas da região com um modelo de educação que vai além dos livros, das salas de aula, da tela do
computador... que mexe com o jeito de ser, de viver, de nos relacionarmos, de fazer agricultura, de entender a
natureza, o planeta, etc.;
- Admitir que para educar, de verdade, não vale apenas o discurso, mas a prática, o testemunho de todos/as nós: nas
escolhas que fazemos em se tratando da alimentação, do modo de cuidar da saúde, de habitar uma casa e de cuidar
do seu entrono, etc.
Entendemos que isso é “missão de todos/as nós”: cuidar de nós, umas pessoas das outras, do nosso bioma e educarnos para uma vida harmoniosa com tudo aquilo que compõe a Casa Comum que nos foi entregue. Que Deus abençoe

‘‘20 Anos Construindo o Bem Viver’’
Em comemoração aos 20 anos da EFA Dom Fragoso, com o apoio da
União Européia e do Projeto Contexto, foi construída uma revista que
conta um pouco da história desta instituição, como a Pedagogia da
Alternância se concretiza neste espaço, destacando-se também as
mediações pedagógicas, dando ênfase ao Plano de Estudo e ao Projeto
de Vida da Família Camponesa. Faz-se referência a algumas
tecnologias sociais presentes na EFA que fortalecem o campesinato para
a convivência com o semiárido, e é através do conhecimento sobre essas
tecnologias que se apresentam também como espaço educativo, em que
os jovens educandos começam a compreender as potencialidades do
campo. Além disso, temos neste instrumento de informação e
conhecimento relatos de uma educanda, egresso, e ex-educadores que
contam sobre suas vivências na EFA Dom Fragoso. É uma revista para
ler, apreciar, conhecer e compreender a importância da Escola Família
Agrícola Dom Fragoso para a luta e resistência dos camponeses.
Raquel Bezerra
Capa da revista

Cuidando do entorno da nossa casa

Q

uase sempre as pessoas gostam de um ambiente bem cuidado, de uma paisagem bonita, tornando o local de
morada alegre e acolhedor. Também, na EFA, temos pensado: o que fazer e como fazer para que, na
simplicidade, com o que temos à mão e levando em conta os princípios agroecológicos, tornemos nosso
ambiente bonito, agradável, educativo.
Por quase dois anos, não tivemos pessoas para cuidar de tudo, sobretudo daquilo que não é “produtivo”. O que é tido
como secundário fica para depois, se sobrar tempo ou se tiver pessoas para fazê-lo. O racionamento de água, também
nos levou a diminuir a quantidade de plantas a serem regadas.
Esperando a turma do 3º ano para as aulas presenciais, fizemos um extra para melhor cuidar da nossa paisagem: os
espaços entre os prédios e o entorno, as árvores que nos dão sombra, flores e alimentos. Procuramos fazer o que
cada família faz ou pode fazer, também, no entorno da sua casa:
- Conservar maior parte do solo coberto, com folhas e materiais secos,
para amenizar o calor, guardar a umidade;
- Fazer uma poda de limpeza nas árvores, tirando todo galho seco e
triturando para servir na cobertura; retirar plantas que cresciam em lugares
inadequados;
- Aproveitar pedras, troncos e galhas maiores da poda de árvores para
servir de adorno e/ou guia na ligação entre os vários prédios. Também,
flores secas e folhagens para arranjos;
- Dar a destinação correta a restos de entulho (de alguma reforma,
retelhamento, etc.), tapando um buraco na estrada... quando um problema
vira solução;
Coletar sementes de árvores para serem partilhadas com outras pessoas;
- Adubar e regar plantas menores que ornamentam nossos ambientes.
Dessa forma, estamos nos ajudando a ter um ambiente alegre, acolhedor, mais cheio de vida. Estamos atraindo
pássaros, insetos, abelhas que ajudam a manter o equilíbrio do ambiente e, também, a produzir alimentos. Estamos
criando uma harmonia ao nosso redor que contribui para a harmonia interior de cada pessoa.

‘‘De volta a EFA Dom Fragoso’’
Fazem quase dois anos que a pandemia começou, e por consequência fomos forçados a paralisar nossas atividades
pedagógicas. Porém, neste mês de outubro retornamos com as aulas presenciais, retornando-se também a
esperança e alegria de termos nosso jovens fazendo educação do/no campo, aprendendo na prática e na teoria as
potencialidades do campesinato. Estamos mais seguros, pois quase cem por cento dos educandos já receberam pelo
menos a primeira dose da vacina contra a covid 19, apesar dessa segurança, estamos cumprindo todas as medidas
de prevenção, com uso de máscaras e álcool, e mantendo o distanciamento. A educanda Larissa que está no segundo
ano, nos relatou um pouco do seu sentimento ao retornar a EFA: ‘‘Alegria de poder voltar as atividades presenciais e
estarmos todos juntos, aprendendo mais’’
Raquel e Larissa

Turma 3ºano

Turma 2ºano

‘‘Projeto de vida de minha família’’
A EFA Dom Fragoso, com seus pilares de ensino, nos
proporciona algo inexplicável. O que mais me apaixona é
a pedagogia da alternância, que consiste
numa metodologia de organização do ensino escolar que
conjuga diferentes experiências formativas, distribuídas
ao longo de tempos e espaços distintos, tendo como
finalidade uma formação profissional, dentro da nossa
realidade.
O projeto de vida de minha família consiste nas seguintes
unidades: cajucultura, produção de sequeiros e
avicultura. A avicultura para postura e corte porque é
uma atividade que a família já desenvolve. Então
decidimos melhorá-la de uma forma mais adequada. A
produção de sequeiros é uma unidade que além de
fornecer a alimentação da família, também fornece
forragem para os animais, como os ovinos. A cajucultura:
nossa família já tem o pomar e desenvolve essa
atividade, há anos. Parte da colheita acaba sendo
consumida in natura e em forma de doces pela a família.
Os frutos são ricos em vitamina C, ferro, etc.,
complementando a nossa alimentação. O excedente é
comercializado.

A pesquisa com palma irrigada
Está em andamento, na EFA Dom Fragoso, a pesquisa
de doutorado do ex-educando Mardones Sérvulo, com
palma forrageira irrigada.
A ideia do estudo é analisar o rendimento da cultura, em
função de diferentes formas de manejo da irrigação
(uma mais simples e outra mais complexa) e volumes
de água distintos comparativamente com sua produção
em sistema de sequeiro.
O trabalho se desenvolve no âmbito do Projeto Brasil
Trentino: novas oportunidades de codesenvolvimento,
no qual a EFA é beneficiária e base física de sua
realização, contando com a gestão da Cáritas
Diocesana de Crateús, em parceria com a We World
Brasil, o Programa de Pós Graduação em Engenharia
Agrícola da Universidade Federal do Ceará, o
Consórcio Brasil Trentino, a Universidade de Bologna e
Fundação Edmund Mach, ambas da Itália.
Mardones

Com esse projeto, nosso propósito é assegurar a tão
sonhada soberania alimentar e nutricional, livres de
agrotóxicos, conservantes e proporcionar a renda
necessária para a família.
Agradeço a Deus ter a oportunidade de estar estudando
na EFA e ter adquirido conhecimentos para construir um
futuro melhor, valorizando a agricultura familiar e tirando
da nossa cabeça a ideia de que viver no campo é um
atraso; cientes de que, no campo podemos ter vida com
qualidade, produzindo nossos alimentos orgânicos e
contribuindo com quem vive nas cidades.

Mikele - Educanda do 3ºano

Intercâmbios Virtuais
Por causa da pandemia, sem a possibilidade de uma
visita presencial às escolas, tomamos a iniciativa de
fazermos encontros com turmas de 9º ano do território
de Crateús e Inhamuns, de forma virtual, tendo como
objetivo apresentar a EFA Dom Fragoso e a educação
contextualizada, através da pedagogia da alternância.
Assim, dando oportunidade aos e às jovens de
compreenderem como a escola oferta o ensino médio
integrado ao curso técnico em agropecuária.
No decorrer dos intercâmbios foram bastante positivas
a aceitação e a participação das secretarias de
educação, gestores, professores e educandos dos
municípios de: Tamboril, Poranga e Ipaporanga. Essa
ação continuará até o mês de novembro com os demais
municípios desse território.
Ressaltamos a importância dos intercâmbios de
possibilitar aos jovens de conhecerem a experiencia da
EFA e com isso, já contamos com um número signficati-

tivo. de preinscritos para formação da turma 1º ano de
2022.
A equipe da EFA Dom Fragoso, está à disposição para
quaisquer esclarecimentos ou informação acerca da
metodologia da escola e da formação da nova turma.
Fábio

2 º : B e b e r, n o m í n i m o , d o i s l i t r o s d e á g u a p o r d i a .
Pois nosso sangue se compõe de 90% de água e
perdemos diariamente muito liquido. A água faz
limpeza no organismo, hidrata nossa pele e por
ela é que chegam as vitaminas e minerais
chegam às células do nosso corpo;

‘‘O pouco com Deus é muito’’

3º: Reduzir ou recusar o açúcar e o sal refinados. Esses
produtos, sobretudo se são refinados, são muito
prejudiciais à saúde, pelo acréscimo de calorias;

A EFA Dom Fragoso, está chegando ao final de mais um
ano atípico. Além do cenário pandêmico, com poucas
chuvas foi difícil produzir alimentos e até manter os
animais, sem comprar rações. Para isso, foi necessário
fazer uma manutenção, interligação e automatização dos
três poços existentes, para que houvesse um aumento de
vazão e evitássemos desperdícios. Tivemos que perfurar
mais um poço, com apoio do Pe. Maurizio, mas
infelizmente a vazão também é pequena, apesar dos 200
metros de profundidade.
Isso nos convence, cada vez mais, de que devemos
fortalecer as iniciativas de convivência com poucas
chuvas: animais e culturas mais adaptadas – daí a
preferência por caprinos, o investimento na produção de
palma, etc.
As famílias colaboraram com algumas partilhas, ajudando
nas diárias de serviço e outros pequenos serviços
necessários. Contamos com a colaboração mensal de
amigos da EFA, de perto e de longe, o que nos permitiu
manter as atividades, continuar nossa missão, junto a
jovens camponeses, suas famílias e comunidades, na
busca de uma vida com dignidade e feliz, no campo.
Levando em conta essa realidade e o desejo de
continuarmos nosso serviço, fizemos um apelo às
paróquias da nossa Diocese, reconhecendo que elas
muito têm colaborado na sua sustentação da EFA:
pedimos, neste período, uma arrecadação de alimentos
não perecíveis (por ocasião da festa do padroeiro/a, no
advento, quem sabe!), para que possamos superar certas
dificuldades e começarmos o ano de 2022, com
condições de acolher mais uma turma de 45 jovens. Esse
apelo pode ser estendido a outras paróquias, sindicatos,
comunidades... de onde recebemos jovens. Quem achar
possível, entre em contato conosco, por e-mail:
efadomfragosoi@gmail.com ou Whatsapp: Aparecida
(88) 99290-4382.
Fátima Araújo

Dicas do Bem Viver
Mês de outubro! Especialmente dedicado à missão.
Grande apelo para nos identificarmos, sempre mais, com
a missão de Jesus: Os cuidados com a vida. Por isso,
nossas dicas nos ajudam a compreender a importância
da saúde através de uma alimentação saudável. Que
cuidados são esses?
1º: Alimentar-nos devagar, mastigando bem. A rapidez
com que nos alimentamos, deixa uma sensação de peso,
de sono e faz com que comamos além do necessário.
Cabe-nos facilitar uma boa digestão.

4º: Fazer a opção por alimentos orgânicos, em nossa
alimentação. Estes são produzidos sem agrotóxicos e
sem conservantes, substâncias maléficas ao nosso
organismo. Podemos produzi-los, a partir dos nossos
quintais, o que nos livrará do veneno, que mata;
5º: Evitar os sanduiches e tudo que é ultraprocessado.
Devemos e podemos priorizar os alimentos in natura ou
pouco processados: frutas, ovos, gergelim, castanhas e
amendoim, etc;
6º: Comer saladas cruas de folhas verdes: alface, rúcula,
couve e muitas outras de nossa região, como: ora-pronobis, taioba, major gomes, etc., beldroega, colorindo
com cenoura e beterraba raladas e também flores
comestíveis contém muitas vitaminas e é excelente em
fibras. Vale experimentar!
7º: Evitar tomar as refeições principais, fora do horário,
como também evitar os líquidos, durante ou após a
refeição, se desejamos uma boa e correta digestão;
8º: Lembremo-nos, sempre, de que alimento é saúde! E
saúde mental! Isso quer dizer-nos que os sintomas que
aparecem, em nosso corpo, falam algo pra nós. A dor do
corpo é o grito da alma. O corpo fala, dando sinal de que
existe algo errado em nós. O estômago queima, a
garganta dói, os pês incham. O que eles querem nos
dizer? Precisamos mergulhar em nós. Quando não
entendemos isso, vamos aos remédios, que não
resolvem.
Colocando em pratica, essas dicas, certamente, teremos
uma melhor qualidade de vida.
Bom proveito!
Ir. Siebra

