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RESUMO 

O presente estudo nasceu de reflexões e questionamentos acumulados no transcorrer 
de oito anos de vivências em trabalhos de Extensão na perspectiva da Educação 
Popular, em especial do Programa Práticas Integrais de Promoção da Saúde e 
Nutrição na Atenção Básica (PINAB) e suas frentes de trabalho na Segurança 
Alimentar e Nutricional e Combate à Fome e à Pobreza através de Hortas Urbanas e 
Comunitárias. De 2013 a 2015, o PINAB desenvolveu a Horta Popular Boa Esperança 
e de 2016 até os dias de hoje, a Horta no Vila. Buscava-se com essas iniciativas uma 
valorização da relação direta com a natureza, potente para a saúde e o bem-estar 
comunitário, que traz um contraponto à depredação ambiental e a impessoalidade de 
cada sujeito nesse processo, buscando refletir sobre a sustentabilidade e novas 
formas de pensar nosso contexto político e econômico. A Extensão Popular na 
universidade tem um desafio: ela acompanha, apoia e inspira ações de transformação 
social. Nela, o processo educativo se dá na ação de mudar padrões de conduta, 
modos de vida, atitudes e reações sociais. Ao questionarmos os alcances dessa 
transformação social como parte de um aparelho que reproduz a hegemonia atual, 
bem como em quais aspectos a Extensão Popular poderia exercer seu papel contra-
hegemônico, pudemos chegar em duas categorias. O objetivo central deste estudo é 
analisar a Extensão Popular e sua relação com as categorias Autonomia e 
Participação Popular através das experiências de hortas urbanas do programa PINAB 
e a partir da visão dos sujeitos nelas envolvidas. Para a realização deste estudo 
qualitativo e exploratório, optamos por corroborar com o método dialético através da 
análise de conteúdo de entrevistas semi-estruturadas, documentos e referências 
bibliográficas e da própria observação participante. No envolvimento com a 
Agricultura Urbana pela luz da Educação Popular, estudantes, usuários e profissionais 
de saúde, ao se envolverem uns com os outros, puderam perceber o despertar de 
resultados da produção coletiva de conhecimento cotidiano. Compreendemos com o 
estudo que a Participação Popular promove aprendizados e impulsionam ações 
capazes de convergir elementos fundantes presentes na categoria Autonomia. Essa 
compreensão arraigada na prática traduz um resultado importante: a Extensão 
Universitária, mesmo aquela pautada na Educação Popular, dificilmente irá compor 
ações emancipadoras, a Autonomia plena não virá como uma dádiva messiânica 
entregue aos sujeitos subalternizados e marginalizados. Entretanto, a Extensão 
Popular vem consistentemente demonstrando que é capaz de realizar um exercício 
cotidiano de novas relações e, essas sim, serão capazes de apontar caminhos para 
uma Autonomia que só será plena caso seja participativa. 

 

Palavras-Chave: Extensão Popular, Agricultura Urbana, Autonomia e Participação 
Popular. 
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ABSTRACT 

The present study came to be with reflections and questionings that came 
together along with eight years of working and experimenting Extension in the 
light of Popular Education within the university, especially with the Program of 
Integral Practices of Health Promotion and Nutrition in Basic Attention (PINAB) 
and it’s fronts with Food and Nutrition Security and Combating Hunger and 
Poverty through urban and community gardens. From 2013 to 2015, PINAB 
developed the Community Garden Boa Esperança and from 2016 to this day, 
the Community Garden Horta no Vila. It saught with these initiatives the 
appreciation of a direct interaction with nature, strong for basic health care that 
brings the counterpart to environmental depredation and the impersonality of 
each individual in this process, seeking out to reflect upon sustaintability e new 
ways of thinking our political and economical context. Popular Extension in 
university has its challenges: it comes with, supports and inspires actions of 
social transformation. The educational process with it comes with changing 
behavior patterns, attitudes and ways of living. As we question the reaches that 
this social transformation may have as part of a modern hegemonic pattern 
stabilished, as well as which aspects of Popular Extension could exercise its 
counter hegemonic role, we came out to two categories. The main objective of 
this study is to analyze Popular Extension and it’s relation with the categories 
Authonomy and Popular Participation through the experience of urban gardens 
in PINAB, from the involved subjects’s point of view. To make this qualitative 
and exploratory study happen, we opted to agree with the dialectical method 
through content analysis of semi-structured interviews, documents, 
bibliographic references and personal observations. In the involvement with 
Urban Agriculture and Popular Education, students, public health users and 
public health professionals could get together and realize the start of collective 
products results. We comprehended with this study that Popular Paticipation 
can promote learnigns capable of actions that converge main elements of 
Authonomy. This comprehension shed its light in Popular Education as, in 
practice, Popular Extension will hardly compose emancipatory actions, the full 
extent of Authonomy will not come as a messianic gift to be delivered in the lap 
of subalternized people. Although, Popular Extention has been consistently 
capable of exercising everyday new ways of interactions and these ways could 
be capable of pointing ways to full extent of Authonomy that will only be 
effective if participative. 
 
 
Keywords: Popular Extension, Urban Agriculture, Authonomy and Popular 
Participation. 
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CAPÍTULO 1 

O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

1.1 Situando a aproximação com o PINAB/UFPB e a justificativa da pesquisa 

 

O presente estudo nasceu de reflexões e questionamentos acumulados no 

transcorrer de oito anos de vivências em trabalhos de Extensão na perspectiva da 

Educação Popular. Ao longo desses anos estive inserido, inicialmente na condição de 

aluno do curso de fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba, na constante práxis 

do Projeto Educação Popular e Atenção à Saúde da Família - PEPASF, o qual foi 

criado pelo professor Dr. Eymard Mourão Vasconcelos tendo como objetivo a 

construção de ações geradoras de autonomia, especialmente nos setores mais 

desfavorecidos do ponto de vista socioeconômico da sociedade. Esta perspectiva 

procura transpor os muros institucionais, abrangendo ações educativas em movimentos 

sociais e outros instrumentos organizativos da sociedade civil. Propõem mudanças na 

Universidade, numa perspectiva educativa democrática, libertadora e, por conseguinte, 

humanamente ética. Segundo Melo Neto (2014), um trabalho social útil, tendo como 

intenção contribuir significativamente para a transformação da realidade social. 

Cabe destacar o fato de que esta inserção, com intenção e compromisso, só se 

tornou possível pelo conjunto de dois elementos: a perplexidade, o choque cultural, ao 

visitar pela primeira vez uma comunidade em situação de vulnerabilidade social; e 

reconhecer a potencialidade do compromisso que a academia pode vir a ter pelas 

causas populares. Potencialidades estas que, em minha perspectiva, são trabalhadas 

por grupos que se nomearam Extensão Popular. 

A perplexidade na universidade, descrita por Vasconcelos (2006), é interpretada 

como momento desestabilizador, permeado de emoções, desconfortos, descobertas, 

constatações e incômodos, em meio aos quais é oportunizada uma reflexão profunda 

do estudante sobre si mesmo, seu compromisso social e a organização de sua vida. 

Este é um processo significativo para o ingresso na luta das classes populares adotado 

pelo corpo estudantil, antes não disposto a realizar um trabalho social em uma 

realidade que difere da sua, sendo esta elitista, na maioria das vezes, tendo em vista 

seu ingresso numa academia excludente. 
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 Para ser suficientemente científico, a educação tradicional na universidade 

ensina que os saberes precisam explicar racionalmente os fenômenos considerando 

todas as suas dimensões — a natural, a subjetiva, a social, a cultural e a ecológica — 

reconhecendo a especificidade lógica de cada uma e buscando compreender a relação 

organicamente conflitante entre elas (FLEURI, 2006). Logo, quando o estudante, ainda 

perplexo, volta para sua casa, ele pode perceber que o treinamento que recebe acerca 

da sua relação com a realidade possui um equívoco sobre o que significa ser 

cientificamente eficiente. 

Apesar de sermos formados para adotar uma postura definida como profissional, 

caracterizada na maioria da comunidade científica como impessoal, inabalável e muitas 

vezes de forma comensal, encontramos uma minoria que pretende desconstruir estas 

crenças adotando os preceitos de uma educação freiriana (Educação Popular) como 

uma forma de finalmente associar todas as dimensões dos conhecimentos científicos. 

Participam deste processo não só estudantes, mas professores que se colocam a 

prova ao assumir que a sabedoria popular pode equiparar-se, talvez inclusive de forma 

conflitante, aos seus ensinamentos em sala de aula. 

Nestas experiências, a perplexidade assume papel central e se apresenta como 

um elemento importante para ressignificar a humanização  bastante omissa numa 

forma de ensino que dissocia, por exemplo, um processo biológico de todo o contexto 

social que o cerca. É importante para que o acadêmico, em seu primeiro contato com a 

realidade oprimida, compreenda outros caminhos possíveis para a construção do 

conhecimento. Fleuri (2006) questiona: “para que é útil saber o sexo das lombrigas se o 

que faz Joãozinho tê-la é a falta de saneamento básico?” 

Através destes processos em que o estudante se coloca como ator presente, a 

Extensão Popular concebe a universidade como a responsável que possibilite o 

exercício de ligar o ensino e a pesquisa com a realidade. Assim sendo, de acordo com 

Melo Neto (2014), ver a Extensão enquanto trabalho conduz à poder enxerga-la 

provida da dimensão humana, da essência do homem. 

Estas vivências em Extensão Popular se deram, destacadamente, em 

experiências centralizadas na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sendo elas 

fundamentais para minha formação e escolha profissional. Se destacaram também por 

terem me incentivado o suficiente para que eu me fizesse presente em suas ações até 

o dia de hoje, no contexto da pós-graduação, desenvolvendo suas ações no papel de 
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membro de uma coordenação em colegiado. Dentre elas gostaria de destacar três 

experiências: PEPASF, PalhaSUS e PINAB; tendo a última delas foco central neste 

estudo, por estar organicamente inserido e pela importância pessoal e profissional que 

tem tido até os dias de hoje.  

O “Projeto de Educação Popular e Atenção à Saúde da Família” - PEPASF – em 

minha trajetória foi o somatório de uma longa construção onde cada participante - 

professores, estudantes e moradores da comunidade Maria de Nazaré em João 

Pessoa, Paraíba - protagonizaram essa construção. Isso se aplica não somente à 

relação com o campo de prática, mas, da organização interna do projeto. Para Azevedo 

(2011), até então o PEPASF caracterizava-se na seguinte dinâmica: o extensionista 

deve se compromissar com doze horas semanais ao projeto, nas quais quatro horas 

são destinadas à prática de um grupo de educação em saúde realizado nas imediações 

da comunidade em locais e horários variados; outras quatros horas são destinadas às 

visitas domiciliares aos sábados pela manhã, nas quais o extensionista acompanha 

uma média de duas famílias, residentes na Maria de Nazaré, através da escuta e 

tutoria com a formação de vínculo utilizando-se abertamente da amorosidade com o 

usuário; outras duas horas são destinadas à reunião ordinária nas segundas-feiras que 

acontece na UFPB; e as últimas duas horas como reuniões de grupos operativos, 

comissões organizativas das estruturas básicas do projeto (como frequência, cadastro, 

eventos e teórica) e atividades extraordinárias. 

Com uma história de mais dezesseis anos, o PEPASF foi coadjuvante e 

protagonista de muitas conquistas naquela comunidade. Realiza atividades de 

educação social e educação em saúde para garantir que os moradores lutem por seus 

próprios direitos. Ao longo da sistematização de suas experiências, foi analisada a 

significância do projeto para a comunidade, de acordo com Fernandes, Pereira e 

Salvador (2011), a Conscientização, Mudança, Liberdade, Afetividade e a própria 

Autonomia, foram considerados elementos fundamentais para a construção deste 

projeto com base na Educação Popular. 

Já o PalhaSUS é um projeto de extensão popular, criado em 2010, atualmente 

com bases na Educação Popular em Saúde, e no uso de tecnologias leves para 

melhoria das relações humanas de cuidado no Sistema Único de Saúde. Segundo 

Costeira et al. (2014, p.1), o trabalho tem por objetivo a prática da “humanização para 

os serviços de saúde, tanto para o usuário, quanto para o profissional, além de ser 

usado como ferramenta para a formação dos estudantes universitários”. O projeto 
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também coloca um novo papel social desenvolvido na oficina do riso: o de Palhaço 

Cuidador. Seus campos de atuação, no ano de 2014, consistiam em: Hospital Pe. Zé, 

Hospital Universitário Lauro Wanderley, Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, 

Hospital São Vicente de Paulo e o Lar de Longa Permanência Vila Vicentina. 

Ao participar e ser transformado pela figura do Palhaço Cuidador pude 

compreender diversas potencialidades desta linguagem e me deparar com realidades 

onde “o encontro daquele que está na função de cuidar com aquele que necessita do 

cuidado, pode proporcionar o desenvolvimento de atitudes mais humanizadas, 

reconhecendo no cuidado ao outro a retribuição com gestos de alívio, que ameniza o 

sofrimento” (COSTEIRA et al, 2014, p.1). Apesar de ter tido pouco tempo de 

experiência com o projeto em si, a construção do Palhaço Cuidador através da Oficina 

do Riso é uma experiência que levo e amadureço, carregando em mim o PalhaSUS 

para multiplicar seus objetivos onde quer que esteja. 

Quanto a última experiência, o Programa de Extensão “Práticas Integrais de 

Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica em Saúde” – PINAB – nasceu no 

mês de agosto de 2007, a partir de uma iniciativa de estudantes do Curso de Nutrição e 

uma docente do Departamento de Nutrição da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), ancorada numa parceria com as comunidades de Boa Esperança, Jardim 

Itabaiana e Pedra Branca, no Bairro do Cristo Redentor em João Pessoa-PB, bem 

como a Unidade de Saúde da Família (USF) “Vila Saúde” e a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Augusto dos Anjos. Por ser a experiência mais significativa de 

minha trajetória e que hoje, sendo graduado e egresso da extensão, me acolhe como 

um dos coordenadores do programa, fiz a opção valorizar suas ações como objeto de 

estudo e as comunidades como locus de minha pesquisa. Isso se dá por acreditar que 

minha observação enquanto participante pode contribuir com uma perspectiva muito 

mais qualificada e, também, pela viabilidade desta investigação contribuir diretamente 

para o avanço de nossas ações.Devido a esse destaque, se faz necessário uma 

descrição mais detalhada do programa do que as demais experiências que se 

apresentaram acima. 

Em 2009 e 2011, o PINAB foi contemplado pelo edital do Programa de Apoio à 

Extensão Universitária (ProExt) da Secretaria de Educação Superior (SESu) do 

Ministério da Educação (MEC), além de ser desde 2008 continuamente aprovado no 

Programa Bolsas de Extensão (PROBEX) da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
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Comunitários (PRAC) da UFPB. A partir de 2012, o Programa integrou-se também 

como atividade vinculada ao DPS da mesma Universidade. 

Com essa ampliação de possibilidades de ação, o PINAB pôde envolver 

estudantes de diversas áreas, fomentando a construção do conhecimento de modo 

interdisciplinar e valorizando a interdisciplinaridade nos locais que trabalham com a 

saúde, a fim de favorecer o entendimento da complexidade do sujeito e a maior 

resolutividade das questões ligadas ao cuidado em saúde. Além disso, a dimensão da 

interdisciplinaridade tem sido bastante enfatizada no debate em torno da Promoção da 

Saúde e da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), eixos orientadores do PINAB. 

As ações são desenvolvidas por estudantes de vários cursos da UFPB e de 

outras Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas e contam com a parceria de 

equipamentos sociais localizados no território de implementação da proposta. Entre 

esses equipamentos podemos citar a Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Saúde, 

o qual o PINAB tem apoiado de forma sistemática.  Deste modo, as ações do Programa 

são desenvolvidas de maneira compartilhada com a comunidade, bem como com os 

trabalhadores das quatro equipes de saúde que conformam a USF Vila Saúde: Equipes 

Pedra Branca I e II, Jardim Itabaiana I e II. 

O Programa se organiza por meio de uma gestão compartilhada, a qual 

operacionaliza-se a partir das reuniões: a) de orientação dos estudantes; b) de 

formação, incluindo temáticas relacionadas às ações; c) de planejamento quinzenal 

com a comunidade e as equipes de saúde. 

Atualmente, o PINAB atua a partir de distintas frentes, denominadas de Grupos 

Operativos, sendo estes: Brincando com a mente; HiperDia; Grupo de Caminhada; 

Terapia Comunitária; e Horta no Vila. Como também ações em apoio ao Movimento 

Popular de Saúde da Paraíba (MOPS-PB) e à Articulação Nacional de Movimentos e 

Práticas de Educação Popular em Saúde da Paraíba (ANEPS-PB); Fórum Intersetorial 

de Promoção da SAN; apoio a eventos técnico-científicos e encontros educacionais 

desenvolvidos na linha da Educação Popular e da Participação Social; organização de 

cursos, oficinas e rodas de conversa na linha da Educação Popular, da SAN e da 

Participação Social.; e na elaboração contínua de pesquisas e potencialização da 

prática da sistematização de suas experiências. 

Cabe salientar que os Grupos Operativos compõem o eixo estruturante sobre o 

qual se alicerça o Programa, e destacam-se como uma estratégia que possibilita o 
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encontro intercultural, o fortalecimento de vínculos e o estimulo a participação ativa de 

todas as pessoas, bem como auxilia na organização e mobilização destas em busca da 

reivindicação e conquista de direitos sociais (CRUZ; PEREIRA; VASCONCELOS, 

2011). 

Como uma iniciativa do âmbito da Extensão Popular, a qual enfatiza a interação 

dos estudantes com a comunidade, proporcionada pelo contato com realidade social, 

econômica e cultural das classes populares, o PINAB pressupõe que dessa forma é 

possível construir uma perspectiva diferenciada e inovadora no que se refere a 

formação universitária e ao trabalho social com as classes populares. 

A coordenação do PINAB é mediada por dois docentes − sendo um deles do 

DN/CCS e outro vinculado ao DPS/CCM, contando com a colaboração voluntária de 

três nutricionistas egressas do próprio Programa e um fisioterapeuta egresso do 

Projeto Educação Popular e Atenção à Saúde da Família (PEPASF), que compõem a 

coordenação do Programa, no qual prestam acompanhamento pedagógico regular aos 

estudantes e apoio técnico às ações de Educação Popular desenvolvidas nas diversas 

frentes de atuação.  Há também desde o ano de 2013 a coordenação comunitária do 

PINAB, que se dá de forma compartilhada com 3 Agentes Comunitárias de Saúde 

(ACS) do território e uma moradora e líder comunitária, sendo realizadas reuniões 

quinzenais na comunidade como forma de construção e gestão coletiva dessa ação. 

Entendendo o trabalho de Extensão como parte indissociável da educação no 

ensino superior e, portanto, inseparável das outras práticas educativas, o PINAB 

também se preocupa com as ações de Ensino e Pesquisa. Assim, se vincula à 

produção de conhecimentos científicos através de três grupos de pesquisa: o Grupo de 

Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional (GPSAN), o Grupo de Pesquisa 

Inéditos Viáveis em Educação Popular e o Grupo de Pesquisa em Extensão Popular 

(EXTELAR). A partir desses espaços são construídos e integrados projetos e esforços 

de investigação científica aos processos empreendidos pela dimensão da Extensão. 

Ressaltando que em dois anos consecutivos (2015 e 2016), propostas vinculadas ao 

PINAB foram contempladas pelo Edital do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) da UFPB. 

Além disso, são realizadas reuniões teóricas semanais, com discussão de 

textos, oficinas e rodas de conversas. O Programa firma a preocupação constante com 

a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 
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Para ilustrar visualmente a estrutura do programa, criamos esse esquema visual 

de esferas que representam suas ações e estão contidas ou fazem intersecção 

acompanhando sua organização.  

 

 

Imagem 1 – Organograma do programa PINAB 
Fonte: Fonte primária 
 

Em meio a essas ações, ao trabalhar com a segurança alimentar e nutricional e 

combate à fome e à pobreza, o PINAB desenvolveu ao longo de seus nove anos, dois 

trabalhos de hortas urbanas no contexto das comunidades Boa Esperança e Jardim 

Itabaiana, no Cristo Redentor, João Pessoa – PB. 

 



21 

 

1.2 Hortas Urbanas no PINAB: espaços de extensão, aprendizagem e mobilização 

 

Durante o período de 2013 a 2015, aconteciam as atividades no grupo operativo 

denominado “Horta Popular Boa Esperança”, que tinha em sua origem a proposta de 

possibilitar à população um processo de discussão, aprendizagem e mobilização para 

construção de hortas como espaços da alimentação saudável, solidária e cooperativa. 

Essa ação priorizava o resgate da memória coletiva na perspectiva transformadora, 

partindo das experiências trazidas por essas pessoas, através de encontros e vivências 

para o desenvolvimento do trabalho social – uma vez que muitas destas pessoas são 

oriundas de áreas rurais do estado e trazem consigo uma gama de conhecimentos do 

cultivo.  

Buscava-se com essa iniciativa uma valorização da relação direta com a 

natureza, potente para a saúde e o bem-estar comunitário, que traz um contraponto à 

depredação ambiental e a impessoalidade de cada sujeito nesse processo, buscando 

refletir sobre a sustentabilidade e novas formas de pensar nosso contexto político. 

Ainda é expressivo o número de famílias em situação de fome e vulnerabilidade social. 

Nesse contexto, as hortas constituem espaços de lazer, aprendizagem, trabalho e 

convívio, com uma forte tendência ao fortalecimento de redes de apoio a essas 

famílias. 

Posteriormente, houve a ideia de investir em uma Horta na USF. Isso se deu a 

partir dessa experiência anterior do programa, na construção da horta na comunidade 

Boa Esperança, território coberto pela USF – Vila Saúde. O PINAB foi provocado pela 

equipe da USF e a apoiadora matricial da mesma, bem como médicos residentes 

interessados na aproximação às plantas medicinais, os quais acolheram que a 

iniciativa irradiasse em uma Horta nos espaços ociosos da USF. Com isso, em 

fevereiro de 2016, após dois anos de existência da Horta Popular Boa esperança, 

decidimos operacionalizar as propostas discutidas. 

Assim, dediquei-me a coordenar um grupo de extensionistas que seriam 

responsáveis por construir esse espaço que, eventualmente, nomeamos “Horta no 

Vila”. Essa tem o intuito tanto de propiciar espaços de Promoção da Saúde, quanto da 

Segurança Alimentar e Nutricional com a plantação e cultivo de algumas frutas, 

hortaliças e alimentos livres de agrotóxicos, quanto aos fitoterápicos, como 

medicamentos preparados exclusivamente com plantas ou partes de plantas 
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medicinais (raízes, cascas, folhas, flores, frutos ou sementes), que possuem 

propriedades reconhecidas de cura, prevenção, diagnóstico ou tratamento sintomático 

de doenças. 

As ações e atividades realizadas dentro dos grupos operativos e junto ao 

Programa como um todo geraram muitas inquietações, conquistas, reflexões e 

protagonismos. Assim, pudemos levantar algumas fortalezas, fragilidades e 

perspectivas, buscando uma avaliação das atividades propostas e abordagens 

metodológicas utilizadas. 

No que se refere aos pontos positivos, foi destacado a importância da 

experiência ter sido direcionada por uma vivência anterior, a Horta Popular Boa 

Esperança, onde pudemos buscar aprendizados quanto ao próprio cuidado e 

planejamento com a terra, plantio, colheita e organização do espaço.  

Outro aspecto interessante do trabalho é que, quando iniciamos a Horta no Vila, 

nenhum extensionista participante tinha um grande acúmulo de conhecimentos sobre o 

plantio, então partimos de uma série de experimentações, pelas quais avaliamos os 

êxitos e contratempos, achando uma metodologia própria para o desenvolvimento dos 

espaços produtivos na unidade de saúde da família. 

Em parceria com a unidade de saúde e uma das disciplinas do curso de 

medicina da UFPB, tivemos contato com pessoas estratégicas que possuíam alguma 

experiência ou afinidade com plantas, para que realizássemos visitas domiciliares, no 

intuito de divulgar a Horta na USF e convidar para participar do trabalho. Em uma 

dessas visitas conhecemos uma moradora que tem um amplo quintal produtivo, onde 

coloca em prática seus conhecimentos sobre a permacultura. Ela também é agricultora 

e carrega consigo bastante conhecimento sobre as técnicas de plantio, aprimoramento 

de solo e as finalidades terapêuticas de diversas plantas. 

Essa moradora é, desde então, uma educadora inestimável para o PINAB. Além 

de adquirirmos com ela uma infinidade de novas plantas, ela nos ensina como produzir 

solo de qualidade com composteiras, um sistema de reciclagem de lixo orgânico, novas 

tecnologias de cultivo e manutenção de hortas urbanas, etc. 

Enfrentamos algumas limitações, tais como: a tímida participação da população 

nos espaços dos grupos e reuniões; dificuldades em desenvolver trabalhos junto à 

equipe de saúde, diante da extensa agenda destes; inflexibilidade do currículo 
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acadêmico, que não prioriza as atividades de Extensão; além dos percalços 

decorrentes da violência que permeiam algumas áreas do território. 

Em meio a essas experiências, duas categorias teóricas chamaram atenção no 

processo de práxis deste trabalho: Autonomia e Participação Popular. 

Como um de seus objetivos com os projetos de hortas urbanas, o PINAB realiza 

esforços baseados no diálogo e na construção compartilhada, visando uma série de 

elementos que se correlacionam com a Autonomia, como: a formação de profissionais 

e usuários críticos, comprometidos com questões sociais, particularmente à garantia da 

saúde, da alimentação como direito e do enfrentamento sistemático de situações de 

vulnerabilidade; bem como à Participação Popular, por meio dos modos de sentir, 

pensar e agir das classes populares, ao criar espaços dinâmicos para colocar o saber 

da academia a serviço do povo e oportunizar trocas que contribuem em extinguir vários 

fossos culturais responsáveis por inúmeras crises que não só a econômica. 

Embora ao longo do estudo, nos dedicamos a compreender melhor o programa 

PINAB e seus projetos de hortas urbanas, percebemos desde já que essa experiência 

não foi a única a me despertar atenção para essas categorias e seus desafios, mas ao 

longo de toda minha graduação em fisioterapia na UFPB, pude ver muitas ações das 

Extensões Populares trazerem mudanças relevantes para as comunidades ou para 

sujeitos e famílias que abriam as portas para seu trabalho. Não eram objetivos fáceis, 

envolviam esforços que duravam anos e, conquista após conquista, as utopias de 

aproximavam para depois distanciar novamente, no constante movimento dialético dos 

trabalhos sociais. 

Contudo, durante as avaliações dos projetos e programas, as conquistas, ainda 

que relevantes, se mostravam bem pontuais, e, muitas vezes, geravam processos de 

autonomia social e econômica nas micro relações dos sujeitos que eram público alvo 

dos programas, mas talvez não provocavam aquilo que entendemos por uma 

autonomia plena capaz de despertar processos emancipatórios, visto que tais ações 

extensionistas sequer atingem a  macroestrutura do Estado. Se tornara difícil para mim 

perceber mudanças que me dessem o indicativo de que a Extensão Popular, como um 

elemento, mesmo que contra hegemônico no âmbito de universidades públicas, 

estivessem promovendo a autonomia que gostaríamos.  

A Extensão Popular resulta em uma formação diferenciada para professores e 

estudantes. Calado (2013), aponta as relações pedagógicas previstas na Extensão 
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Popular como um processo formativo permanente, tendo em vista o inacabamento dos 

sujeitos; protagonizado pela classe popular e/ou trabalhadora; continuamente 

alimentado pela utopia, analisando suas situações-limites e executando os inéditos 

viáveis, que busca construir uma sociedade economicamente justa, socialmente 

solidária, politicamente igualitária e culturalmente diversa; tudo isto dentro de um 

processo coerentemente marcado por experiências práticas. 

Entretanto, estariam essas ações tendo alcance para influenciar equipamentos, 

estratégias e políticas públicas? E até que ponto de fato a extensão está promovendo 

autonomia e não dependência dos seus usuários? 

Podemos facilmente reconhecer na Educação Popular uma ideologia crítica que 

busca transformações significativas, entretanto o cotidiano é repleto de limites que 

podem, ocasionalmente, causar um desvio entre teoria e prática. 

 A Extensão Popular parte do princípio de que a academia, enquanto 

investigadora, e o humano, enquanto artífice de seu viver, possuem conhecimentos 

parciais e complementares. Fica claro que, nesta interação, cabe a ambos a leitura 

crítica do mundo. Assume o papel de educador aquele que estimula o processo de 

conscientização do educando, que, por sua vez, é educando o que partilha deste 

processo, visto que, conforme Freire (1968), o processo de conscientização só se 

concretiza na práxis. Sendo essa relação dialética, os papéis constantemente se 

misturam perante o conflito e a dialogicidade. 

Para que estes atores sejam verdadeiramente participativos nas processuais 

construções de autonomia, existem diversos fatores sociais, políticos, econômicos que 

afetarão a implementação destes projetos e programas de Extensão, e o impacto que 

podem ter nas lutas por qualidade de vida. Destaca-se, por exemplo, que muitos 

desses programas, particularmente aqueles influenciados pela Educação Popular, 

partem do princípio de que a comunidade é protagonista em meio aos impulsos de 

promoção local, mas, ao mesmo tempo, dificilmente terão estes sujeitos envolvidos em 

decisões estratégicas que influenciarão seu desenvolvimento. 

Sendo assim, tenho me inquietado ao longo da vivência com a Extensão Popular 

em diversos aspectos. A participação popular, uma conquista tão difícil em meio aos 

desafios cotidianos deste trabalho, é essencial para a autonomia, uma vez que a 

autonomia nas relações educativas desenvolvidas pela Extensão Popular deve ser 
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participativa. Ela deve estar presente em espaços de lutas e realizações buscando 

transformações sociais. 

Do ponto de vista etimológico, segundo Melo Neto (1997), autonomia é a 

composição de duas palavras: autós, que tem poder de significado como por si mesmo, 

ou ainda, algo que se basta; e o sufixo nomia como uma palavra polissêmica. Pode 

significar lei, regra, modelo a seguir, bem como uma região delimitada. Expressa, 

portanto, uma dialetização entre os aspectos da lei, regionalização e o por si mesmo. 

 Podemos nos aprofundar, primeiramente sobre a autonomia sob dois prismas: 

um positivista, que traduz o sujeito autônomo como aquele capaz de tomar decisões 

apesar de condições e indivíduos que lhe sejam extrínsecos, e outro, marxista, que, 

aponta que a autonomia, assim como a liberdade, só é possível se todas as condições 

básicas de sobrevivência humana estiverem supridas. São dois conceitos que se 

diferenciam ideologicamente quanto ao caráter de coletivização do sujeito através do 

exercício de sua participação na sociedade civil. Portanto, podemos perceber que esta 

mesma categoria pode ser determinante para modelos de sociedade bastante distintos. 

Para Smith (1982), ao visualizar o liberalismo, esta categoria tem um enfoque 

maior na autonomia da economia. A economia passa a ser operada por um fenômeno 

chamado mão invisível, e não pelo coletivo. Isto dá ao capital a capacidade de tomada 

de decisões apesar da sociedade, tendo esta apenas que se adequar. Isso concede à 

mão invisível o status não mais de um fenômeno operador técnico de mercado, mas de 

um fenômeno operador social ideológico. A autonomia do modelo Smith, 

ontologicamente, traz a possível interdependência entre sujeitos como uma 

incompletude que os aproximaria muito mais do homo mimeticus, não podendo, 

portanto, serem entendidos como prelúdio do homem econômico racional. Este, por 

sua vez, se define como sendo o sujeito verdadeiramente autônomo de seu modelo, 

sendo dele requerido a tomada de decisões apesar de outros indivíduos como 

elementos extrínsecos. 

Para Freire (1968), no entanto, autonomia é uma categoria fundamental e ganha 

um significado de humanização por meio do resgate do ser mais, onde o sujeito, 

quando consciente de sua incompletude, busca sempre o aprimoramento, não 

individual, mas intersubjetivo. Compreende que é uma tarefa histórica dos movimentos 

sociais estarem situados num contexto social e objetivo concreto, envolvendo pessoas 
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e comunidades reais. Sendo assim, uma categoria que faz parte do trabalho processual 

que perpassa o indivíduo ao espaço coletivo emancipado. 

 Assim sendo, compreendemos que uma de nossas principais categorias, a 

autonomia, é dependente de uma contra referência ideológica, podendo ser marxista 

ou liberal. Assim, durante o decorrer de minha experiência, me chamou atenção que, 

para a Extensão Popular, já não basta a função social de promoção do outro de forma 

autocentrada, mas isto deve ser feito de uma forma que este sujeito promovido, crítica 

e amorosamente, esteja comprometido a transcender seu centro e coletivizar-se. 

Dessa forma a autonomia torna-se uma importante categoria em função da 

emancipação humana. 

 A partir desta noção, coloca-se que a participação adquire um significado de 

conquista processual necessária para esses trabalhos sociais que buscam a 

transformação. Demo (1996) a define como lenta e difícil e que a sociedade, 

culturalmente, não a tem não por descuido ou destino, mas por força de um processo 

histórico que lhe impõe tal condição. O autor define a participação popular como 

sinônimo de um processo infindável constante do vir a ser de forma ativa. 

 Devido a esta tendência histórica à dominação, o autor também afirma que esta 

é uma categoria que não pode ser entendida como dádiva ou concessão, pois não é 

um fenômeno residual ou secundário da política social, mas um dos seus eixos 

fundantes. A sociedade organiza-se através de polarizações hierárquicas e, para tal, é 

preciso encarar o poder de frente, partir dele, e, então, abrir os espaços de participação 

popular, numa construção arduamente levantada, centímetro por centímetro, para que 

também não se recue nenhum centímetro. 

Pontual (2005) aponta que um dos principais paradoxos que se vive hoje na 

América Latina é que, ao mesmo tempo em que se ampliaram os processos 

participativos de democratização e consciência cidadã, cresceu a pobreza e a 

desigualdade, ampliou-se o desemprego e a precarização do trabalho. Esta 

contradição do sistema capitalista coloca a urgência do debate sobre a qualidade de 

nossas democracias, sobre o papel do Estado na garantia dos direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais, culturais e ambientais e sobre a responsabilidade da sociedade 

civil e, dentro desta, particularmente dos movimentos sociais. Isto supõe compromisso, 

envolvimento, presença em ações por vezes contestadas pelo modelo de pensamento 

hegemônico, marcado pelo produtivismo.  
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Ao analisarmos o desenvolvimento do Brasil durante seu processo histórico - da 

colonização à independência política -, principalmente enquanto categoria determinante 

para seu caráter emancipatório, desde o primeiro momento observa-se uma cultura de 

alheamento, observada, principalmente, na valorização de referências eurocêntricas. 

No campo prático, isto tende a desvelar uma admiração por uma pátria, ou uma 

realidade cultural alienada, colocando de lado o interesse pelas conquistas 

processuais, ou pela participação popular nos espaços que se dão essas conquistas, 

para transformar a realidade ao qual o próprio brasileiro pertence. 

 O problema fundamental da nossa identidade latino-americana na crítica da 

razão tupiniquim, segundo Gomes (1984) está, justamente, na oposição à interpretação 

hegemônica da Modernidade. Esta se apresenta necessariamente de forma 

eurocêntrica, pois indica como pontos de partida fenômenos que necessitam de 

explicações unicamente da Europa para justificar seus processos, como nos traz 

Moretti e Adams (2011). 

 Para Pontual (2005), as pessoas só serão racionalmente responsáveis pelo seu 

destino coletivo na medida em que refletirem sobre seus interesses e necessidades e 

os submeterem a uma crítica pública. Contudo, não podemos esquecer que as pessoas 

só serão de fato responsáveis pelo seu destino, ou seja, sujeitos históricos, quando as 

condições básicas de sobrevivência estiverem supridas. Daí muitos não conseguirem 

participar e protagonizar a qualidade de seu processo educativo rumo a sua autonomia.  

No entanto, a maior virtude de uma educação crítica está em viabilizar e ser uma 

ferramenta da participação popular e da autonomia, bem como a reconstrução de um 

modelo social. Não necessariamente, a educação enquanto aquisição de habilidades 

profissionais ou um treinamento capaz de gerar empregos aos referentes educandos. 

Sabemos que no nosso país se reserva ao pobre uma educação pobre, significando 

que as escolas públicas são sucateadas, de nível baixo, com educadores menos 

qualificados com os quais as relações intersubjetivas são pouco potentes à 

conscientização.  

Nesse contexto as ideias pedagógicas contra hegemônicas revestem-se de uma 

heterogeneidade. Em termos teórico-pedagógicos surgem tentativas de elaborar 

propostas suscetíveis de orientar a prática educativa numa direção transformadora. No 

quadro da Educação Popular, por exemplo, se incorpora o termo “popular” em defesa 

da organização, com origem coerente nos movimentos populares, advogando uma 
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educação do povo e pelo povo, para o povo e, mais que nunca, com o povo. 

Contrapondo àquela dominantemente como da elite e pela elite, para o povo, mas 

contraditoriamente contra o povo. 

Sendo assim, a Extensão Popular tem um desafio. A Educação Popular 

acompanha, apoia e inspira ações de transformação social. Portanto, se a realidade 

social é ponto de partida do processo educativo e este  a ela volta para transformá-la 

(Werthein 1985 p.22 apud Pereira 2010 p.73). 

Ao esforço de focar todas essas inquietações em um objeto de pesquisa, 

perguntamos finalmente:  

Tomando como ponto de partida os projetos de hortas urbanas do programa 

PINAB, os quais foram fundamentais para meu trajeto profissional, em que medida a 

ação extensionista popular dos projetos de hortas urbanas do PINAB estimulam a 

autonomia e a participação popular?  

 

 

1.3 Dos objetivos da pesquisa aos procedimentos metodológicos 

 

 O objetivo central deste estudo é analisar a Extensão Popular e sua relação com 

as categorias autonomia e participação popular através das experiências de hortas 

urbanas do programa PINAB e a partir da visão dos sujeitos nelas envolvidas. 

 Para alcançarmos este objetivo, iremos nos guiar pelos seguintes objetivos 

específicos: 

 Averiguar as compreensões dos sujeitos da pesquisa no que diz respeito 

às categorias Autonomia e Participação Popular na ação extensionista 

das hortas urbanas; 

 Analisar as potencialidades e fragilidades entre o programa e comunidade 

que visa uma efetiva autonomia; 

 Compreender os significados de pertencimento e os impactos da 

participação dos sujeitos envolvidos.  

 Para a realização deste estudo, optamos pela pesquisa qualitativa. Esta escolha 

se deu em virtude do tipo de dados a serem trabalhados para discutir a problemática 
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em questão. As informações coletadas possuem uma riqueza de detalhes que variam 

em percepções subjetivas dos diversos atores que pensam de forma única, ocupam 

lugares únicos e que, no entanto, suas intersubjetividades são comunicantes e 

conflitantes o suficiente para mobilizar análises e novas sínteses da ação extensionista 

no programa PINAB.  

Chizzottti (2009) define que a abordagem qualitativa tem a premissa de que a 

relação entre o mundo real e o sujeito é bastante dinâmica, ou dialética, uma 

interdependência viva entre ambos e o objeto da pesquisa num vínculo indissociável 

com as subjetividades de todas estas relações. O conhecimento não se reduz a uma 

série de dados não conectados com fatores explicativos. 

Enquanto o estudo quantitativo costuma seguir com rigor um plano previamente 

estabelecido (baseado em hipóteses claramente indicadas e variáveis que são objeto 

de definição operacional), a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada ao longo de 

seu desenvolvimento; além disso não busca enumerar ou medir eventos e, geralmente 

não emprega instrumental estatístico para análise de dados.  

Fazemos esta opção, pois sou da opinião de que a abordagem qualitativa se 

opõe ao pressuposto experimental que defende um padrão único de pesquisa para 

todas as ciências. Levando em consideração minha participação orgânica no PINAB, 

procuro que a pesquisa siga de forma fluida a dinâmica do programa durante o tempo 

de coleta de dados, acompanhando o processo metodológico com a dinâmica das 

comunidades e dos sujeitos. Acompanhando as conquistas semanais, bem como as 

consequências do período de agitação política que nos encontramos.  

 Além disso, assumimos desde já a posição de um sujeito participante e 

observador, parte integrante tanto do trabalho quanto da busca de conhecimento. 

Enquanto pesquisador, interpretei os fenômenos encontrados atribuindo-lhes 

significado, porém faço em conjunto com todos os outros sujeitos envolvidos neste 

trabalho, os quais detém importância fundamental para a compreensão coletiva de um 

objeto não-inerte, dotado de relações humanas. 

 Flick (2009) afirma que a natureza do estudo qualitativo permite que não só os 

dados sejam quantificados, mas que aos atores das lutas cotidianas sejam permitidas 

vozes e personalidades. É exatamente este tipo de relação que buscamos com este 

estudo, trazendo os mais diversos tipos de leitura de mundo, seja ele acadêmico ou 

popular. Que eles possam se expressar instituídos da complexidade dos homens e das 
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mulheres, uma vez que a presença ou ausência de intencionalidade e amorosidade, 

para citar alguns exemplos, são dados que resultarão em algumas de nossas 

discussões. 

Através destas premissas podemos romper com a crença academicista de que 

os representantes das classes populares não podem reconstruir de forma direta o 

saber científico, participando de pesquisas ocupando o papel de pensadores. 

Para corroborar esta postura, utilizamos o método dialético. De acordo com 

Chizzotti (2009), a dialética também insiste na relação dinâmica entre o sujeito e o 

objeto, no processo de conhecimento. Não se detém no vivido e nas significações 

subjetivas dos atores sociais. Valoriza a contradição dinâmica do fato observado e a 

atividade criadora do sujeito que observa, as oposições contraditórias entre o todo e a 

parte e os vínculos do saber e do agir com a vida social dos homens. 

 Portanto, essa concepção é uma maneira de conceber e aproximar a realidade 

para conhecê-la e atuar sobre ela para transformá-la. Entende a realidade histórico-

social como uma totalidade, como processo histórico: a realidade é, ao mesmo tempo, 

una, mutante e contraditória porque é histórica; porque é produto da atividade 

transformadora, criadora dos seres humanos (Holliday, 2006). 

 Além de qualitativo, este trabalho conta com uma abordagem exploratória 

utilizando da observação participante como o primeiro instrumento de coleta de dados. 

De acordo com Chizzotti (2009), a observação participante é obtida por meio do 

contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, para recolher as ações dos 

atores em seu contexto natural, a partir de sua perspectiva e seus pontos de vista. A 

atitude participante pode estar caracterizada por uma partilha completa, identificando-

se com eles, como igual entre pares, vivenciando todos os aspectos possíveis de sua 

vida, das suas ações e dos seus significados. 

 Como segundo e terceiro instrumentos de coleta de dados, optamos pela 

entrevista com roteiro de questões abertas e um formulário semi-estruturado acerca do 

perfil sócio-econômico dos sujeitos da pesquisa, sendo eles representantes do corpo 

docente e sujeitos comunitários que participam da ação do programa PINAB, bem 

como as lideranças comunitárias que fazem parte de suas ações desde sua gênese. 

 A entrevista não-diretiva assume aqui o papel de colher informações baseadas 

no discurso livre do entrevistado. Usamos o pressuposto de que o informante é 
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competente para expressar de forma clara e completa sobre sua experiência e 

comunicar suas análises com as perguntas geradoras deste projeto. 

 As informações foram coletadas durante as interações verbais e não-verbais por 

instrumentos como câmeras, gravadores e diário de campo, para posterior leitura e 

observação exaustiva do material e consequente elucidação, formulação e 

confirmação/refutação das hipóteses. 

 A amostra consiste de 2 coordenadores do programa, 3 extensionistas que 

desenvolvem ações na Horta no Vila e conhecem o contexto da Horta Popular Boa 

Esperança e 3 usuários da USF Vila Saúde atuantes na Horta do Vila. Essa amostra foi 

retirada de um universo de 6 coordenadores, 8 extensionistas e 8 participantes do 

grupo.  

O critério para delimitar os sujeitos da pesquisa foi se enquadrar em um dos 

seguintes itens: 

 Desenvolver como extensionista, por pelo menos um ano, ações nos 

projetos de hortas urbanas;  

 Participar ou ter participado, com impacto frequente, das ações de hortas 

urbanas desenvolvidas pelo programa enquanto morador das 

comunidades Jardim Itabaiana, Pedra Branca e Boa Esperança;  

 Ser docente responsável por coordenar as ações do PINAB atualmente. 

Com estes critérios, atingimos a amostra total de 8 entrevistados que conhecem 

bem a iniciativa desenvolvida. 

Na sessão de anexos deste documento se encontram os roteiros para as 

entrevistas, bem como o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que irá reger as 

normas de adesão como voluntário à pesquisa. 

 Por fim, a análise de conteúdo foi a técnica de tratamento e análise de 

informações dos dados colhidos. De acordo com Bardin (1988) e Chizzotti (2009), a 

técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação (oral, visual, 

gestual, etc) reduzida a um texto ou documento final. É um conjunto de técnicas de 

análise de comunicação que contém informação sobre o comportamento humano 

atestado por uma fonte documental. 

 Segundo Bardin (1988), o objetivo desta etapa é compreender criticamente o 

sentido das comunicações observadas, seu conteúdo manifesto ou latente, as 
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significações explícitas e também as ocultas. Bem como, reduzir o volume amplo de 

informações contidas em uma comunicação a algumas características particulares ou 

categorias conceituais que permitam passar dos elementos descritivos à interpretação 

ou investigar a compreensão dos atores sociais no contexto cultural em que produzem 

a informação ou, enfim, verificando a influência desse contexto no estilo, na forma e no 

conteúdo da comunicação. 

 Assim, a seguir, nosso estudo se apresenta em mais quatro capítulos, os quais 

estão divididos da seguinte forma:  

 O capítulo 2 busca a reconstrução de como a expansão do sistema capitalista 

fez com que as migrações urbanas tornassem necessário se pensar na agricultura 

como um serviço também necessário nas metrópoles frente ao número crescente de 

desempregos e insegurança alimentar. Contribui ainda com os últimos estados da arte 

feitos sobre o assunto, tanto a nível internacional quanto no Brasil, para 

compreendermos os alcances e limites dessa atividade enquanto uma possível ação 

extensionista. 

O capítulo 3 tem como objetivo delimitar de forma epistemológica o objeto de 

nosso estudo, a Extensão Popular, e os elementos que a fundamenta: a Extensão 

Universitária e a Educação Popular. Buscamos assim construir uma linha histórica 

sobre como a extensão veio a ser e, em contemporaneidade com a Educação Popular, 

começa a sofrer críticas por seu caráter produtivista e, ganha assim, uma nova 

orientação, especialmente muito significativa no estado da Paraíba.  

Já o capítulo 4 busca definir as categorias centrais pelas quais a Extensão 

Popular será analisada em nosso estudo: a Autonomia e a Participação Popular. 

Iremos estabelecer a perspectiva pela qual essas categorias se propõem impulsionar a 

transformação quando presentes nos trabalhos sociais. 

 E o quinto e último capítulo destacará com mais riqueza de detalhes o programa 

PINAB e os projetos de hortas urbanas, bem como traremos os dados colhidos nas 

análises bibliográficas, entrevistas e reflexões da pesquisa participante. Este capítulo 

tem como objetivo a análise e discussão das categorias acima citadas de acordo com a 

percepção de sujeitos que constroem a Extensão Popular, sejam eles docentes, 

estudantes, moradores das comunidades ou trabalhadores dos órgãos públicos que 

formam parcerias com os projetos de Hortas Urbanas. Aqui iremos perceber o 

distanceamento ou a proximidade dos elementos teóricos e metodológicos desses 

trabalhos, bem como propor novos caminhos para os limites encontrados. 
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Por fim, o estudo trará algumas considerações onde iremos retomar às questões 

que nortearam as inquietações do pesquisador e dialogar com os horizontes afrente 

para visualizarmos novas perspectivas que satisfaçam as motivações que vieram a 

gerar todo esse processo. 
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CAPÍTULO 2 

OS PROCESSOS MIGRATÓRIOS NO SISTEMA CAPITALISTA E A 

AGRICULTURA URBANA 

 

2.1 Processos migratórios e a urbanização 

 

Há aproximadamente 12.000 anos antes de nossa Era, o processo do 

polimento da pedra começa a se desenvolver e se disseminar entre os seres 

humanos, um novo processo de fabricação de instrumentos. De acordo com Mazoyer 

e Roudart (2010), essa novidade inaugura o último período da Pré-história, o neolítico. 

Este se prolongará até o aparecimento da escrita e da metalurgia. Além dos 

machados e enxadas, essa época foi marcada por inovações que iriam para sempre 

revolucionar a forma como nos relacionamos com o mundo e em sociedade, como a 

construção de moradias duráveis, a cerâmica de argila cozida e os primeiros 

desenvolvimentos da agricultura e da criação de animais. 

Conforme apontam os autores, algumas dessas sociedades neolíticas tinham 

começado a semear plantas e manter animais em cativeiro, com vistas a multiplicá-los 

e utilizar-se de seus produtos, dessa forma, essas sociedades de caçadores se 

transformaram em sociedades de cultivadores. Essa passagem da predação à 

agricultura, ou seja, a revolução agrícola neolítica, foi sem dúvida, “a primeira 

revolução que transformou a economia humana”. 

Em tempo, os campos de cultivo ocuparam a terra e começamos a deixar 

nossa marca. Através do trabalho modificamos profundamente a natureza, a começar 

pelo solo. Os agricultores se apropriaram das condições de produção no sentido de 

assegurar valores de uso, ou seja, recursos que seriam importantes para 

subsistência. Conforme a agricultura evoluiu, os excedentes se tornaram cada vez 

mais disponíveis para comércio. 

Perante o desenvolvimento das relações de escambo, começa a tomar forma 

novos tipos de centros habitacionais, um que assegure as caravanas de mercadores 

contra o roubo e os mercadores individualmente contra a fraude. A cidade comercial é 

fruto, portanto, de uma cidade-estado, que domina um certo território, dele extraindo 

um mais-produto que possa ser usado em seu sustento e trocado pelo mais-produto 

de outro território. 
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A constituição da cidade é, ao mesmo tempo, uma inovação na técnica de 

dominação e na organização da produção. A cidade, antes de mais nada, concentra 

gente num ponto do espaço. Como analisa Singer (1998), parte desta gente é 

constituída por soldados, que representam ponderável potência militar, assim, a 

cidade é o modo de organização espacial que permite à classe dominante maximizar 

a transformação do excedente alimentar em poder militar e este em dominação 

política. 

Assim sendo, a produção do excedente alimentar é uma condição necessária 

para o sustento da cidade, mas não suficiente para seu surgimento. É preciso ainda 

que se criem instituições sociais, uma relação de dominação e de exploração, enfim, 

que assegure a transferência do mais-produto do campo à cidade, algo que alguns 

conhecem por contrato social. 

A origem da cidade se confunde, portanto, com a origem da sociedade de 

classes, a qual, no entanto, de acordo com Singer (1998), a precede historicamente. 

Em certas sociedades rurais se diferencia uma classe que passa a se dedicar 

totalmente a certas atividades, não produtivas, em geral à guerra e à religião, 

recebendo do resto da sociedade o seu sustento material. Na medida em que a 

residência dos guerreiros se transforma em forte e a dos sarcedotes em templo, 

agrupando-se ao seu redor as casas de seus servos, que igualmente deixaram de ser 

produtores diretos, só então a estrutura de classes se consolida e o princípio da 

diferenciação entre o campo e cidade se estabelece. 

O que conhecemos por “Campo” é o lugar onde se dá a atividade primária, 

onde o homem entra em contato direto com a natureza, dela extraindo os recursos 

que vão suprir suas vulnerabilidades. A transformação final deste recursos pode-se 

dar tanto no campo como na cidade, mas a sua primeira produção, sua extração de 

seu estado bruto, mediante também ao cultivo e criação, se dá necessariamente no 

campo. 

O que coloca o campo verdadeiramente em contraste com a cidade, é que ele 

pode ser, e de fato tem sido, auto-suficiente. 

Acontece, entretanto, que no desenvolvimento das sociedades classistas, as 

relações entre essas classes constituem o processo que molda a evolução da 

sociedade, decidindo a forma como as comunidades rurais se desenvolvem e se inter 

relacionam. 

Ou seja, a história das relações do campo com a cidade é quase sempre 

escrita abstraindo-se as relações de classe ou então na suposição de que há dois 
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sistemas de classes, um urbano e outro rural, que se contrapõem. De acordo com 

Singer (1998), a história, dessa forma, torna-se de difícil compreensão na medida em 

que as relações de dominação entre cidade e campo, sem revelar em sua inteireza, 

deixam entrever as relações de dominação de classe que, estas sim, “explicam” as 

diferentes formas assumidas pelas primeiras. 

Quando se pensa qualquer sociedade humana que tenha atingido o estágio da 

civilização urbana, a divisão entre urbe e campo aparece claramente aos olhos: os 

segundos fornecem aos primeiros parte da sua produção, em troca de produtos da 

cidade ou de certos serviços reais ou imaginários, mas muitas vezes em forma de 

sobreposição cultural. Ou seja, a cidade passa a ser o lugar no qual se concentra não 

apenas o excedente produzido no campo, mas toda produção agrícola, a qual é 

comercializada, transformada industrialmente e, em parte, redistribuída ao campo a 

partir da cidade. 

Outra forma pela qual se estabeleceram sociedades de classes foi a conquista 

externa. Uma comunidade se impõe, pela força das armas, a outra e dela passa a 

extrair um excedente. 

A colonização eleva o nível das forças produtivas do povo dominador, eleva o 

volume dos tributos, o que lhe permite, pouco a pouco, abandonar o exercício das 

atividades produtivas, dedicando-se exclusivamente à tarefa de dominação, como 

guerreiros, sacerdotes, juízes, administradores, etc. E é para preservar as condições 

de apropriação, defendendo-as de ameaças externas e subordinando-as 

internamente a determinadas regras que asseguram sua continuidade, que o 

camponês se submete à vassalagem. É a unificação de uma série de cidades-estado 

em “impérios” ou conurbações que, de fato, cria as condições para o florescimento de 

uma ampla divisão interurbana de trabalho. 

Segundo Fausto (2016, p.32), o avanço da economia capitalista de exportação 

gerou “as condições para que se constituísse um núcleo de trabalhadores no setor de 

serviços. Indiretamente, preencheu os requisitos para surgimento do proletariado 

fabril, concentrado em algumas poucas cidades”. 

Quando a divisão do trabalho entre cidade e campo se estabelece firmemente, 

a cidade deixa de ser, conforme definido anteriormente, apenas a sede da classe 

dominante, onde o excedente do campo somente é consumido. A transformação dos 

elementos da natureza pelo homem passa a ser apenas iniciada no campo mas é 

complementada na cidade industrial. Desta maneira, o homem do campo passa a ter 
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de consumir cada vez mais de produtos trabalhados nos meios urbanos, 

estabelecendo-se uma troca entre cidade e campo. 

Neste contexto, Singer (1998, p. 17) aponta o surgimento de “uma nova classe 

de produtores urbanos, retirada originalmente do campo, e que, por estar na cidade 

pode elevar a um novo patamar as forças produtivas”. Por cima desta, surge uma 

nova classe dominante que, em contraste com a velha, não se apropria de um mais-

produto formado por valores de uso, mas acumula riqueza “móvel”, valores de troca, 

capital, que podem reingressar no circuito produtivo na medida em que: 

 

se encontram, no mercado, trabalhadores que, de alguma maneira, 
foram desligados da “velha comunidade” e que, por isso, não são mais 
proprietários de suas condições de produção, sendo obrigados, 
portanto, a alienar o fruto de seu trabalho ou sua força de trabalho. 
(SINGER, 1998, p.17). 

 
Entretanto, o autor também considera que assegurar que o produtor se dedique 

sistematicamente e definitivamente à produção de valores de troca é separa-lo de sua 

subsistência, coagindo-o a obter, mediante a venda, os meios para comprar. 

Como nos mostra Smith (2013), a proporção do mercado limita o trabalho 

remunerado pela compra e venda. Sendo este tamanho dado por fronteiras políticas e 

pelos custos dos transportes, a cidade rompe esta barreira, ao aglomerar num espaço 

limitado uma população numerosa. Portanto, o agricultor se vê obrigado a estar cada 

vez mais próximo da cidade. 

Seja de como for, o estabelecimento desta divisão de trabalho é sofrida 

passivamente pelo campo. Conforme as forças produtivas urbanas se desenvolvem, o 

camponês tem de aumentar a produção de mercadorias que vende à cidade e adquire 

cada vez mais produtos urbanos. É claro que este processo não é necessariamente 

espontâneo ou “natural”, mas uma construção sócio-histórica, no sentido de que o 

camponês tem de aumentar sua produção de mercadorias porque lhe elevam a renda 

que paga pela terra, a carga tributária e seus juros. 

A partir do século XIII, o capitalismo surge na cidade, no centro dinâmico de 

uma economia urbana, que se reconstitui na Europa. Podemos ressaltar que: 

 

Durante os séculos seguintes, a libertação de certas cidades do 
domínio feudal, a fuga dos servos para estas cidades, o 
estabelecimento das ligas de cidades comerciais e o surgimento de 
uma classe de comerciantes e banqueiros preparam o terreno para a 
Revolução Comercial, no século XVI, que estabelece, finalmente, uma 
divisão do trabalho interurbana no plano mundial, assegurando um 
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amplo e contínuo desenvolvimento das forças produtivas. Neste 
processo, a capacidade associativa da cidade medieval, ou melhor, de 
sua classe dominante – a burguesia – no sentido de se unir dentro da 
cidade contra as demais classes e de se associar a outras cidades 
num sistema cada vez mais amplo de divisão do trabalho, ou seja, de 
se constituir como classe, desempenha um papel essencial. (SINGER, 
1998, p. 22) 

 

A servidão no campo, corroída por dentro pela crescente comercialização do 

excedente alimentar, liberava mão-de-obra nas regiões periurbanas, que o 

comerciante passou a aproveitar para a produção manufatureira. 

Sem estar sujeitos à regulamentação corporativa, cuja vigência se limitava às 

grandes áreas urbanas, os camponeses passam a produzir mercadorias em escala 

cada vez maior. Aprofunda-se a divisão do trabalho, com o surgimento de novas 

funções especializadas, elevando-se o nível das forças produtivas. É a revolução da 

manufatura, que se deu também fora da cidade e contra cidade 

A revolução manufatureira promove assim a criação de monopólios comerciais 

mediante a expansão colonial, a abolição dos privilégios feudais no campo e da 

regulamentação corporativa na cidade. De acordo com Singer (1998, p. 23-24), “a 

abolição das barreiras internas ao comércio, as conquistas no além-mar e o 

enfraquecimento das corporações foram os principais instrumentos desta política”. Foi 

assim que o capital comercial “triunfou sobre a hierarquização inerente ao 

feudalismo”. 

A medida que a revolução manufatureira se dá a princípio contra a cidade, 

conquistando-a, de fora para dentro, a revolução industrial tem origem na área urbana 

e por consequência gera uma alteração profunda no modo de produção, que com o 

uso de maquinaria elaborada para o trabalho, transforma o investimento no 

instrumento de produção, e não mais apenas na matéria prima e no produto 

elaborado. Sendo assim, os trabalhadores não mais dominavam os meios de 

produção nem possuíam os instrumentos para o trabalho, que lhes eram colocados 

como investimento à disposição pelo empregador. Daí em diante, estão atendidas as 

condições para separar os produtores de suas condições de produção. 

 

O processo de industrialização não consiste apenas numa mudança 
de técnicas de produção e numa diversificação maior de produtos, 
mas também numa profunda alteração da divisão social do trabalho. 
Numerosas atividades manufatureiras, que antes eram combinadas 
com atividades agrícolas, são separadas destas, passando a ser 
realizadas de forma especializada em estabelecimento espacialmente 
aglomerados. [...] Surge daí a cidade industrial. (SINGER, 1998, p. 32) 
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A evolução econômica pela explosão da produção fica retida na cidade, graças 

à impossibilidade de estabelecer uma divisão de trabalho tão completa aplicada à 

agricultura. Smith (2013, p.10) aponta que isso é o motivo pelo qual o “incremento da 

capacidade produtiva do trabalho agrícola nem sempre acompanha o ritmo de seu 

incremento na manufatura”. Portanto, as nações mais economicamente desenvolvidas 

em geral superam todos os seus vizinhos tanto na agricultura quanto na manufatura, 

mas normalmente destacam-se mais por sua superioridade nesta do que naquela. 

De acordo com Smith (2013, p. 12-14), existem três razões pelas quais a 

divisão de trabalho facilita e abrevia a produção: 

 

Primeiro, a melhora na aptidão do trabalhador vai inevitavelmente 
aumentar a quantidade de trabalho que ele pode realizar; e a divisão 
do trabalho, ao reduzir a atividade de cada homem para uma única 
operação simples, e ao fazer dessa operação uma única ocupação em 
sua vida, vai necessariamente aumentar muito a aptidão desse 
trabalhador. [...] Segundo, a vantagem que se obtém economizando o 
tempo que comumente se perde na passagem de um tipo de trabalho 
para o outro é muito maior do que poderíamos imaginar à primeira 
vista. [...] Terceiro e último, todos devem estar percebendo o quanto o 
trabalho é facilitado e abreviado com o uso de maquinaria adequada. 

 

Contudo, cabe ressaltar que na perspectiva da crítica marxista, a divisão social 

do trabalho gera uma hierarquização entre as classes sociais, na qual as classes 

dominantes (a burguesia que detém os meios de produção) controlam as classes 

dominadas (os que vivem da venda da força de trabalho). 

A necessidade do uso da maquinaria adequada e o resultado deste processo – a 

moderna unidade de produção, a fábrica – é um fenômeno urbano, a medida que ela 

exige, em sua proximidade, a presença de um número sem precedentes de 

trabalhadores. Quando a fábrica não surge já na cidade, é a cidade que se forma em 

volta dela. Smith então argumenta que: 

 

É a grande multiplicação nas produções de todos os diferentes ofícios, 
em consequência da divisão do trabalho, que propicia, numa 
sociedade bem governada, que a riqueza universal se estenda até as 
classes mais baixas do povo. Todo trabalhador tem uma grande 
quantidade de itens de seu próprio trabalho para pôr à disposição, 
muito além dos que ele terá ensejo de dispor ele mesmo; e como cada 
um dos outros trabalhadores está exatamente nessa mesma situação, 
ele tem a possibilidade de trocar uma grande quantidade de seus 
próprios itens por uma grande quantidade dos de outros, ou, o que 
vem a sera mesma coisa, pelo preço equivalente a uma grande 
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quantidade dos de outro. Eles suprem abundantemente com aquilo 
que eles possam ocasionalmente precisar, e eles lhe fornecem com a 
mesma abundância aquilo de que ele eventualmente necessite, e uma 
grande fartura se dissemina por todas as diferentes classes da 
sociedade. (SMITH, 2013, p. 15-16). 

 
É mais um ponto que cabe profunda crítica, uma vez que as classes dominantes, 

encontraram mão de obra longe dos campos, não mais dona de sua produção e 

obrigada a alienar sua força de trabalho em troca do acúmulo de riqueza “móvel” 

como salário, esses ficaram a mercê dos profundos desempregos que começaram a 

emergir, principalmente nos países subdesenvolvidos. Esse salário passou a 

representar uma ínfima parte de sua produção destinada ao consumo nos mercados 

enquanto a distribuição de renda tendia a piorar cada vez mais, como veremos 

adiante. 

Desde o fim do século XVIII, a Grã-Bretanha, por exemplo, despontou como líder 

da economia mundial. Como vimos, a concentração do comércio e da manufatura se 

desenvolvia sem pausa, criando paulatinamente um certo mercado mundial e, com 

ele, uma demanda de comercialização de produtos manufaturados entre os países 

que não poderiam mais se satisfazer mediante as forças produtivas industriais de 

então e o tamanho do mercado local. 

  De acordo com Singer (1998, p. 26), foi inevitável que os países que não 

pudessem contar com “um acesso privilegiado a amplas parcelas do mercado mundial 

não se industrializassem, passando a constituir, num sentido muito amplo da 

expressão, o “campo” das “cidades” industriais do mundo”. Adotando a 

industrialização como normatização do desenvolvimento, podemos reconhecer que 

estes países – a grande maioria do globo – permaneceram “subdesenvolvidos”. 

  No caso do Brasil, desde meados do século XIX, as necessidades da economia 

exportadora, baseadas no café, estabeleceram profundas modificações no sistema de 

transportes e nos serviços portuários. Segundo Fausto (2016, p. 31), à medida que “a 

exportação assumiu proporções consideráveis, gerando um significativo excedente 

econômico, colocou-se o problema do escoamento da mercadoria para os portos, a 

baixo custo e em larga escala”. 

  A rede ferroviária foi central, impulsionando em alguns casos e dando origem 

em outros, à expansão de centros urbanos. A economia capitalista de exportação 

gerou condições para que houvesse a concentração de trabalhadores nos portos e 

nas grandes cidades, como foram os casos do porto de Santos, Rio de Janeiro e São 

Paulo. 
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  Até então a atividade agrícola de base escravista fizera baixar a proporção 

entre habitantes da capital e do interior, em favor do último. Entretanto, a afirmação 

da capital como centro se fortaleceu na medida em que as relações capitalistas de 

produção se estenderam, intensificando a divisão do trabalho e o crescimento do 

comércio. 

  Fausto (2016, p. 37) nos mostra segundo o censo de 1872, que 

“aproximadamente 3,7% da população da provincia se encontrava na capital, 

enquanto 11,6% aí viviam em 1816. No fim do século, a capital já concentrava 10,5% 

da população do estado, índice que chegou a 12,9%, em 1920”, caminhando para a 

revolução industrial tardia e acelerada. 

  Segundo o autor, aqueles que vêm se dedicando ao estudo da marginalidade 

urbana, a partir de perspectivas diversas, têm convergido ao distinguir dois momentos 

históricos no momento dessa acumulação capitalista no Brasil, no que diz respeito a 

sua mão de obra: 

A primeira fase de industrialização tinha sua dinâmica de crescimento 
alicerçada fundamentalmente na incorporação cada vez maior de 
volume de trabalho, enquanto as inovações tecnológicas e a 
racionalização dos processos produtivos desempenhavam papel 
secundário. Por outro lado, boa parte da população estava fixada de 
forma até certo ponto estável nas atividades agrícolas e os migrantes 
encontravam condições de se inserir no sistema urbano de trabalho. 
[...] Em segundo momento, caracterizado por um tipo de dependência 
estruturalmente diverso de período anterior, dois fenômenos produzem 
a crescente disparidade entre a oferta de força de trabalho e sua 
absorção no sistema industrial: de um lado, sob o impacto da 
industrialização, parte do setor agrícola se moderniza e passa a liberar 
mão de obra; de outro, a grande indústria se expande com altas 
densidades de capital que passam a utilizar maior proporção de capital 
constante em relação ao variável. (FAUSTO, 2016, p. 41-42) 

 

  Cabe nos indagar se, no caso do Brasil, ocorreu a relativa adequação entre a 

oferta de mão de obra e crescimento industrial que Smith afirma ser possível para que 

a riqueza da nação chegue até as classes mais baixas do povo. Fausto (2016) aponta 

que, acerca da população ocupada e a população economicamente ativa no Brasil, as 

proporções seriam de 74,7% em 1872 e 42,6% em 1920. O número de pessoas 

ocupadas passou, entre 1872 e 1920, com um crescimento de 59,8%, enquanto o 

número de pessoas na faixa de idade economicamente ativa subiu com um 

crescimento de 171%. 

  Em 1897 o secretário da agricultura se referia à existência de um “excesso de 

trabalhadores” no estado de São Paulo. Entretanto, segundo Fausto (2016, p. 43), “o 

governo estava providenciando a vinda de mais 60 mil imigrantes nos meses 
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seguintes e, dois anos após, aquela autoridade aludia a um acentuado declínio no 

salário rural como consequência da contínua chegada de trabalhadores”. 

Segundo Fernandes (2006), a transição do capitalismo moderno ao capitalismo 

concorrencial no Brasil (1860-1930) gera lentamente a transição do setor urbano-

comercial ao setor urbano-industrial, o qual se apoiava no crescimento urbano, 

sobretudo noa anos de 1930 (revolução industrial). Ademais, nessas migrações 

campo-cidade podemos destacar a depressão do setor cafeeiro e as dificuldades de 

acesso à propriedade da terra.  

  É provável também a hipótese de que na própria cidade tenha se criado um 

reservatório de força de trabalho, expulsa do campo tanto pelo processo geral 

descrito como por seu agravamento, com a crise da cafeicultura iniciada em fins do 

século. 

  Ao promover na expansão um fluxo imigratório no Brasil que excedia suas 

próprias necessidades, proporcionava um excedente de trabalhadores residentes nas 

cidades. Em períodos de crise, não restava alternativa aos trabalhadores da indústria 

cafeeira senão emigrar para os núcleos urbanos, uma vez que os outros complexos 

exportadores eram incapazes de absorvê-los. 

  A desigualdade pode ser encarada como o motor principal das migrações 

internas que sempre acompanharam a industrialização e os acúmulos capitalistas. O 

arranjo institucional faz com que a população das áreas desfavorecidas participe do 

processo de acumulação sem que possam beneficiar-se dos seus frutos. 

  De acordo com Singer, os fatores de expulsão que levam às migrações são de 

duas ordens:  

Fatores de mudança, que decorrem da introdução de relações de 
produção capitalistas nestas áreas, a qual acarreta a expropriação de 
camponeses, a expulsão de agregados, parceiros e outros agricultores 
não proprietários, tendo por objetivo o aumento da produtividade do 
trabalho e a consequente redução do nível de emprego; e fatores de 
estagnação, que se manifestam sob a forma de uma crescente 
pressão populacional sobre uma disponibilidade de áreas cultiváveis 
que pode ser limitada tanto pela insuficiência física de terra 
aproveitável como pela monopolização de grande parte da mesma 
pelos grandes proprietários. (SINGER, 1998, p. 38). 

 

  No decorrer da segunda metade do século XX, a revolução agrícola 

contemporânea progrediu vigorosamente nos países desenvolvidos e em alguns 

setores limitados dos países em desenvolvimento.  

  Segundo Mazoyer e Roudart (2010), nos países desenvolvidos, os agricultores 

puderam se beneficiar de políticas de apoio ao desenvolvimento agrícola, assim como 
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de preços agrícolas reais que, no início da segunda metade do século XX, eram muito 

mais elevados que os atuais, ainda que pudessem investir e progredir ao máximo. 

  Os autores nos mostram que: 

 

São menos de 10% dos grandes estabelecimentos agrícolas que 
conseguiram superar todas as etapas dessa revolução. Hoje, as mais 
bem equipadas, as mais bem dimensionadas e as mais bem 
colocadas entre elas atingem uma produtividade bruta da ordem de 
2.000.000 kg de equivalente-cereal por trabalhador e por ano. [...] Os 
ganhos de produtividade agrícola obtidos dessa forma foram tão 
rápidos e tão elevados que ultrapassaram os da indústria e do setor de 
serviços. Disso resultou uma forte queda dos preços agrícolas reais: 
de acordo com os produtos, esses preços foram divididos por 2, 3 ou 4 
ao longo da segunda metade do século XX. Consequentemente, 
durante esse período, mais de 90% dos estabelecimentos agrícolas 
menos favorecidos tiveram seu desenvolvimento bloqueado e 
empobreceram em virtude dessa baixa dos preços a tal ponto que, 
umas após as outras, deixaram de existir e alimentaram com mão de 
obra a indústria e o setor de serviços em expansão. (Mazoyer e 
Roudart, 2010, p. 28). 

  E ainda: 

Nos países em desenvolvimento, a maioria dos camponeses não 
encontrou formas de acesso à motorização-mecanização, muito 
dispendiosa. Em algumas regiões, no entanto (América Latina, Oriente 
Médio, África do Sul...), alguns grandes empresários agrícolas, que 
dispunham de milhares de hectares e que utilizavam trabalhadores 
agrícolas diaristas muito mal pagos, aproveitaram-se da inflação e dos 
baixos preços agrícolas internacionais, relativamente elevados da 
primeira metade dos anos 1970, assim como dos créditos vantajosos, 
para, por sua vez, equiparem-se. Hoje, os mais bem sucedidos desses 
grandes estabelecimentos agrícolas têm uma produtividade do 
trabalho tão elevada quanto a dos grandes estabelecimentos agrícolas 
norte-americanos ou do oeste-europeu mais bem equipados, mas com 
um custo de mão de obra infinitamente menor. (Mazoyer e Roudart, 
2010, p. 28). 

 

  Considerando que os fluxos migratórios suscitados pela industrialização 

capitalista tendem a produzir, nas áreas urbanas, uma oferta de força de trabalho 

superior à demanda, a marginalização do migrante (ou de grande parte deles) passa 

a ser um resultado necessário do processo da individualização do capital. Na 

verdade, segundo Singer (1998, p. 41), a economia capitalista não possui 

mecanismos que “assegurem proporcionalidade entre o número de pessoas aptas 

para trabalho, que os fluxos migratórios trazem à cidade, e o número de lugares de 

trabalho criados pelas novas atividades implantadas no meio urbano”.  

  O número de migrantes que contribui para expandir a oferta de força de 

trabalho urbano depende dos fatores de expulsão anteriormente citados. Os fatores 
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de mudança criam um desemprego tecnológico na área rural, sendo a dimensão 

deste desemprego uma função do aumento da produtividade do trabalho agrícola 

exigida pela cidade, ao passo que “os fatores de estagnação produzem um fluxo de 

emigração cujo volume depende da taxa de crescimento vegetativo da população em 

economia de subsistência em confronto com a sua disponibilidade de terra”. 

(SINGER, 1998, p. 42). 

  No processo de marginalização, há uma série de obstáculos que se interpõem 

entre o migrante e a oportunidade econômica que a cidade industrial lhe oferece. Por 

um lado, raramente ele possui as qualificações necessárias exigida pelos novos 

empreendimentos; por outro, a insuficiência de recursos impede a maior parte desses 

migrantes em ter êxito na competitividade que se trava dentro do mercado urbano de 

trabalho. É comum que migrantes já cheguem às cidades endividados, obrigados a 

trabalhar por baixo salário para pagarem os custos da habitação nas periferias. 

  A grande parte desses migrantes que não conseguem se integrar na economia 

urbana reproduz uma economia de subsistência com a forma de serviços  autônomos: 

vendedores ambulantes, carregadores, serviços de reparação, etc. Apesar dessas 

atividades serem desenvolvidas na cidade, elas não se acham integradas na 

economia urbana capitalista, ou seja, é nulo no ponto de vista da produção do 

acúmulo de capital. 

  Nesse ponto, apesar do capitalismo não possuir nenhum mecanismo 

deliberado de ajustamento da demanda de mão de obra à oferta, ele possui 

mecanismos que asseguram a sobrevivência em condições miseráveis da força de 

trabalho não aproveitada. Algumas hipóteses prováveis são as chamadas 

“terciarizações” das grandes cidades latino-americanas, políticas de transferências de 

renda e as ações de reforma do estado. 

  Com a constante necessidade de prover serviços públicos frente ao crescente 

desemprego, e com a força de trabalho crescendo de 2 a 3% por ano nos países em 

desenvolvimento acelerado, milhares de empregos devem ser criados anualmente em 

cada uma das maiores cidades dessa região. 

  Mougeot (2000) estimou que no início do século, famílias em quase a metade 

das maiores cidades dos países em desenvolvimento gastavam uma média de 50-

80% de sua renda com comida. Esse percentil tendia a aumentar em casos de 

famílias pobres, ainda assim não sendo o suficiente para cobrir o mínimo necessário 

de segurança alimentar diária. 
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  Sobre esse contexto, estamos despertando para uma verdade inegável: 

pobreza e desnutrição estão se tornando um mal cada vez mais parte do cenário 

urbano. Famílias pobres migram cada vez mais do campo para as cidades, mais e 

mais pessoas da cidade estão nascendo em famílias vulneráveis enquanto 

representantes da classe média pendem para a linha da pobreza. Mougeot (2000) 

estima que em 1988, pelo menos 25% da pobreza absoluta estiveram vivendo nas 

cidades dos países em desenvolvimento do mundo. No início do século, essas 

expectativas subiriam para pelo menos 56%. 

  O estouro econômico e o ritmo ditado nos últimos 40 anos nos levou a assumir 

que as pessoas nas cidades irão comprar comida, e não cultivá-las. A urbanização 

tendencia à necessidade de comprar maior parte da alimentação necessária para a 

família, ter maior dependência ao sistema de mercado e comidas processadas e 

embaladas. 

  Apesar do suprimento alimentar estar programado para crescer mais rápido 

que a população em países desenvolvidos, muitos dos países do hemisfério sul com 

os maiores níveis de pobreza continuarão vulneráveis à insegurança alimentar. A 

maior parte das pessoas que não forem capazes de ter acesso à alimentação 

adequada, provavelmente serão habitantes da cidade, engajadas em empregos de 

salários baixos em setores informais.  

  Segundo Armar-Klemesu (2000, p. 102), “o preço da comida depende de uma 

série de fatores, sendo o mais importante deles a eficiência do mercado e do sistema 

de distribuição”. Esse sistema, apesar de ser altamente diverso, não é exatamente 

integrado à realidade de muitos países, o que acarreta em aumento dos preços por 

vários aspectos: gerenciamento, manipulação, processamento, empacotamento, 

transporte, armazenamento e o comércio adiciona em cada etapa um determinado 

valor com o qual o consumidor deverá arcar para se alimentar. 

  A expansão das cidades e a tendência do planejamento urbano de seguir os 

mercados altamente capitalizados como modelos de distribuição – os supermercados 

-afetam em quase todos os aspectos o sistema alimentar. Esses supermercados são 

inseridos em centros populosos, longe da periferia. Eles não só tem consequências 

em termos de infraestrutura, transporte e armazenamento prolongado, mas também 

resultam em muitas comunidades acabarem se tornando pobres em comércio de 

produtos alimentares. 

  Com a percepção crítica de que o problema da fome tem a ver com a 

iniquidade de sua distribuição no bojo do sistema capitalista, e que o aumento da 
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produção é apenas parte da solução, entendemos, que o conceito de segurança 

alimentar não é, portanto, uma simples questão de disponibilidade de comida, mas 

sim uma questão de decisão e organização política, sobretudo por parte do Estado. 

 

2.2 Hortas Urbanas e seu estado atual 

 

  Armar-Klemesu (2000) nos lembra que a segurança alimentar depende da 

capacidade que a família tem de acessar alimentos mesmo enfrentando crises 

imprevisíveis de naturezas diversas. A família está em segurança quando tem acesso 

à alimentação requerida para uma vida saudável, em termos adequados de 

qualidade, quantidade, segurança e aceitabilidade cultural, e quando não está em 

risco de perder esse acesso. 

  Deelstra e Girardet (2000, p. 43) afirmam que “em um século, a população 

urbana ao redor do mundo expandiu de 15 para 50% de seu total, indo de 1.5 bilhões 

para quase 6 bilhões de pessoas”. O tamanho das cidades modernas, em termos de 

números e tamanho físico, é sem precedência. Em 1800 existia apenas uma cidade 

no mundo com mais de um milhão de habitantes, Londres. Em 1990, as 100 maiores 

cidades do mundo acomodaram 540 milhões de pessoas e dessas, 220 milhões 

estavam concentradas nas 20 maiores. Algumas ultrapassaram 10 mihões de 

habitantes, se extendendo por centenas de milhares de hectares. Atualmente, 

Londres requer o equivalente a 40% da terra destinada à agricultura de toda Grã-

Bretanha para sua alimentação. 

  Enquanto não é difícil imaginar um morador do campo se alimentando de sua 

própria produção, é raro que pessoas do meio urbano – rico ou pobre – possam 

sequer desejar obter a maior parte de sua ingestão calórica de seus próprios jardins. 

Em termos de acesso à comida, as diferenças mais significativas entre a cidade e o 

campo é que os camponeses podem sempre produzir sua própria alimentação, 

enquanto as pessoas na cidade irão depender do poder de consumo.  

  Cedo ou tarde, cidades que vieram a confiar sua alimentação à importação em 

larga escala podem ter de reconsiderar, reviver a produção agrícola em áreas 

urbanas ou periurbanas para redução dessas demandas de espaços produtivos. 

  Neste sentido, Deelstra e Girardet (2000) apontam experiências da agricultura 

urbana que, colhidos na virada do século, são números surpreendentes tendo em 

vista o quão negligenciado a agricultura urbana é pelo planejamento público. O censo 

norte-americano de 1980 concluiu que algumas de suas áreas metropolitanas 
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produziram pelo menos 30% do valor total da produção rural da região. Em 1990, 

esse percentil aumentou para pelo menos 40%. Em Berlin, existiam 80 mil 

agricultores comunitários produzindo em espaços públicos na cidade, com uma lista 

de espera de pelo menos 16 mil. Singapura é auto-suficiente em produção de carne e 

representa 25% da demanda de vegetais em seu sistema alimentar. Bamako, Mali, é 

auto-suficiente em vegetais e produz mais da metade dos galinácios que consome. 

Dar-es-Salaam, uma das cidades que mais cresce no mundo, tem mais de 67% de 

suas famílias engajadas na agricultura, comparado à 18% em 1967. Atualmente, 65% 

das famílias de Moscou estão envolvidas em produção alimentar, comparado à 20% 

no fim de 1970. 

  Entretanto, uma série de países têm criado programas e agências permanentes 

para fortalecer a Agricultura Urbana. Isso tem ajudado a promovê-la em diferentes 

modalidades como estratégia de segurança alimentar e nutricional, empregabilidade e 

geração de renda para a agricultura familiar, que têm recebido financiamento e 

assistência técnica com a criação de secretarias de Agricultura Urbana, agora 

responsáveis por todos os trâmites legais no assunto. 

  Segundo Mougeot (2000), em Havana, 19 resoluções ministeriais protegem 

áreas urbanas em produção agrícola. Em Bissau, Guiné-Bissau, onde as regulações 

urbanas municipais não se opõem à produção agrícola, o governo federal financiou o 

projeto de um cinturão verde que, em seu auge no início dos anos 90, beneficiou mais 

de 2000 agricultores, em sua maioria mulheres, em 14 distritos diferentes. O ministro 

da alimentação e agricultura de Gana introduziu a produção periurbana de leite para 

incentivo de renda com a produção intraurbana de laticínios entre Accra e Tema. 

  No Brasil, há algumas iniciativas ainda tímidas, tanto de projetos de pesquisa 

quanto de ações e políticas públicas. Os governos do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva foram bastante propício para o desenvolvimento da agricultura urbana no Brasil, 

pois incentivavam a produção agrícola, criando oportunidades para a geração de 

empregos, melhorias ambientais e contribuindo para a segurança alimentar e o 

combate à fome e à pobreza. 

  Com a criação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

(MDS), foi promovido a integração dessas políticas de combate à fome com as 

políticas de transferência de renda e assistência social; e, no campo, as ações de 

segurança alimentar, tiveram como orientação a expansão dos programas para as 

grandes cidades e áreas metropolitanas. No supracitado governo foi criado, ainda, o 
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Programa de Agricultura Urbana, ação da Secretaria Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional do MDS.  

De acordo com Pinheiro e Ferrareto (2011), essas ações tinham como objetivo 

garantir o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade adequada a 

todos, estimulando a participação democrática, considerando a autonomia do ser 

humano e respeitando as especificidades regionais, culturais e ambientais de forma 

digna. 

O Programa foi criado com o objetivo de consolidar no Brasil a cultura 
da Agricultura Urbana, para melhorar o auto-abastecimento das 
famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, ampliar a oferta de 
alimentos e geração de renda em áreas urbanas, contribuindo assim 
para a construção de Sistemas Locais de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SISAN) na perspectiva da garantia do direito de todos a 
uma alimentação saudável, acessível, de qualidade e quantidade 
suficientes e de modo permanente (PINHEIRO, FERRARETO, 2011, 
p.6). 

 

  Nessa perspectiva, os problemas relacionados a SAN, puderam ser 

amenizados, a partir do cultivo doméstico de hortaliças e hortas comunitárias que, de 

acordo com Castelo Branco e Alcântara (2011), ganhou importância como uma 

política alternativa de combate à pobreza e das condições alimentares das famílias no 

Brasil desde o final do século passado. 

  Objetivando compreender e apresentar resultados e proporcionar um amplo 

debate acerca da Agricultura Urbana em território nacional, o MDS promoveu o 1º 

Seminário Nacional de Agricultura Urbana, realizado em junho de 2007, em Brasília, 

que contou com a participação de diversos sujeitos do ramo em atuações locais, 

regionais, nacionais e internacionais, dentre eles, agricultores, técnicos, gestores, 

pesquisadores - vinculados à temática. Esse seminário foi o último grande encontro 

que possibilitou a produção de dados sistemáticos que identificassem a situação da 

Agricultura Urbana em nosso país. Mas foi fundamental para estabelecer um marco 

temporal entre o que foi a implementação da Política de Agricultura Urbana antes e 

depois de 2008. 

  Pinheiro e Ferrareto (2011) nos trazem que durante os cinco primeiros anos do 

governo Lula (2003 a 2007), as ações do MDS para fortalecer a Agricultura Urbana e 

Periurbana estavam com a atenção voltada para a “implantação de projetos em 

parceria com prefeituras, através da instalação de hortas comunitárias e criação de 

pequenos animais” (PINHEIRO; FERRARETO, 2011, p. 8). Já a partir do ano de 2008 
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inaugura-se uma nova fase, focada na viabilização de projetos de Agricultura Urbana 

e Periurbana através dos Centros de Apoio à Agricultura Urbana (CAAUP). 

  Com este objetivo, foi lançado em março de 2008 o Edital MDS/ SESAN Nº 

5/2008 “Seleção de propostas para a implantação ou fortalecimento de Centros de 

apoio à Agricultura Urbana e Periurbana - Regiões Metropolitanas, Aglomerações 

Urbanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento”, onde foram selecionadas 12 

propostas nas cinco Regiões Brasileiras; bem como um edital em 2009, para a 

implantação de Feiras Populares em Regiões Metropolitanas, segundo Pinheiro e 

Ferrareto (2011, p.10), sendo esta uma importante estratégia para intensificar as 

“ações de comercialização dos produtos originados da produção urbana, articulando 

os CAAUP´s com o Programa Feiras Populares, também sob a responsabilidade da 

Coordenação Geral de Agricultura Urbana /SESAN /MDS”. 

  Com essas frentes de ação, o MDS pode acompanhar de perto e compreender 

melhor os dados que envolvem a Agricultura Urbana e apresentá-los no 1º Seminário 

Nacional de Agricultura Urbana, em 2007.  

  Ressaltando que os recursos aplicados a partir de 2004 foram oriundos do 

orçamento anual da Coordenação Geral de Agricultura Urbana (aproximadamente 

R$12.000.000,00/ano), seguindo a diretriz estabelecida pelo Programa Fome Zero, 

anteriormente, no ano de 2003, ainda durante a atuação do MESA: 

 

foram firmados 11 convênios para a implantação de hortas 
comunitárias em sete estados brasileiros: Goiás (1), Minas Gerais (2), 
Pernambuco (1), Rio Grande do Norte (1), Rio Grande do Sul (4), 
Paraná (1) e Santa Catarina (1), representando um montante de 
recursos investidos da ordem de R$ 3.345.355,06 e um total de 2.267 
famílias beneficiadas. (PINHEIRO, FERRARETO, 2011, p.10). 
 

 
  Conforme os autores, já a partir de 2004, nas ações de Agricultura Urbana e 

Periurbana agora sob a responsabilidade do MDS, observa-se um aumento tanto na 

quantidade de convênios estabelecidos (43), quanto no valor total de recursos 

investidos (R$ 12.728.727,79), bem como um maior número de estados atendidos, 

mais que dobrando o número anterior (15). Em 2004, cerca de 20.969 famílias foram 

beneficiadas com a implantação de projetos produtivos (hortas, viveiros, avicultura, 

apicultura, piscicultura, lavouras) e implantação de unidades de comercialização 

(feiras populares) e processamento e beneficiamento de alimentos.  

  Em 2005 foram investidos, para as ações de Agricultura Urbana, cerca de 

R$22.062.285,52, beneficiando um total de 49.513 famílias. A grande maioria dos 
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projetos foram implantados na Região Sudeste, porém, de acordo com Pinheiro e 

Ferrareto (2011, p.11), ao se tratar da quantidade de recursos investidos, foi a Região 

Centro Oeste, “para a qual aproximadamente 50% dos recursos foram destinados. Da 

mesma forma que no ano de 2004, a grande maioria das ações continuou a ser a 

implantação de unidades produtivas”.  

  A partir do ano de 2006, o MDS passa a selecionar parte de seus parceiros 

locais através de editais destinados a municípios da Região Semi-Árida, com um 

montante de R$ 1.500.000,00 para o apoio de equipar e/ou reformar unidades de 

processamento, beneficiamento e unidades de comercialização, via empreendimentos 

solidários públicos municipais, resultando na implantação de 12 projetos. Demais 

parcerias foram estabelecidas durante o ano (17), correspondentes a projetos 

produtivos nas demais regiões do país. O baixo valor repassado em 2006 (R$ 

2.124.410,53) se deu ao atraso na transferência dos recursos dos convênios, o que 

comprometeu a execução orçamentária anual. 

  Para o ano de 2007, dois editais foram destinados às ações de Agricultura 

Urbana. O primeiro, específico para municípios de Regiões Metropolitanas, com o 

“apoio à implantação de programas, projetos e iniciativas de agricultura urbana e peri-

urbana, nas linhas de produção, beneficiamento e comercialização agroalimentar” 

(PINHEIRO, FERRARETO, 2011, p.11), previa recursos no montante de R$ 

4.800.000,00. Já o segundo, específico para a Região Semi-árida,  

 

buscava apoio projetos de Compra Direta Local da Agricultura Familiar 
(PAA) e Comercialização Direta da Agricultura Familiar/Tradicional 
(Feiras populares), sendo R$ 3.000.000,00 para a primeira ação e 
R$2.000.000,00 para a segunda. Somando os recursos previstos nos 
editais a aqueles realizados por transferência voluntária, foi aportado 
em 2007 um montante total de R$ 18.246.548,20, beneficiando um 
total de 27.809 famílias. (PINHEIRO, FERRARETO, 2011, p.11). 
 

 
2008 apontou para uma mudança significativa na estratégia de implantação da 

Política Nacional de Agricultura Urbana, baseada na publicização e disseminação de 

promoção dessa temática nas Regiões Metropolitanas e nas organizações que as 

compõem. Para tanto, buscou-se parcerias de Instituições de Ensino Superior, 

Assistência Técnica, Pesquisa e Extensão, Escolas Técnicas Agrícolas, integrantes 

da Administração Publica Indireta, que atuassem em Municípios das Regiões 

Metropolitanas Brasileiras  para a instalação de Centros de Agricultura Urbana. O 

gráfico 1 aponta o funcionamento dos 12 Centros de Apoio à Agricultura Urbana, que 
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foram distribuídos nas 5 regiões do país, beneficiando um total de 5.485 famílias 

residentes em áreas metropolitanas. 

Os anos de 2008 e 2009 foram marcados pelo apoio às Feiras Populares. O 

apoio à instalação de feiras na região do semi-árido foi mantido, porém a grande 

novidade deste ano que, de acordo com Pinheiro e Ferrareto (2011, p.12), baseada 

na necessidade de dar dinamismo à comercialização dos produtos provenientes da 

produção urbana, foi o destino de recursos específicos para a “implantação destes 

equipamentos em Regiões Metropolitanas, para o qual foi destinado um valor de 

aproximadamente R$ 7.300.000,00”. Essa estratégia consolidou-se também em 2010, 

onde através das novas parcerias firmadas foram “implantadas 20 novas feiras 

populares em 14 estados da federação, perfazendo um total de R$ 3.567.612,46 

investidos, e beneficiando aproximadamente 1.000 famílias”. (PINHEIRO; 

FERRARETO, 2011, p.12). 

  De acordo com Santandreau e Perazzoli (2003), no Brasil, apesar de apoio 

institucional pequeno, florescem algumas iniciativas voltadas para a agricultura 

urbana, provenientes de ONGs. Segundo os autores, em Porto Alegre, RS, vem se 

desenvolvendo uma iniciativa de arborização com espécies nativas e frutíferas, que 

tem como objetivo harmonizar o visual paisagístico urbano, proporcionando refúgio e 

alimento para a fauna local (pássaros e insetos), produzindo, também, frutas para a 

população. 

 Em 1986, em Teresina - PI, foi implantado o Programa de Hortas Comunitárias, 

que tem como objetivos básicos: 

o aumento na produção de hortaliças, a geração de emprego e renda, 
e a melhoria alimentar das famílias beneficiadas. As hortas são 
implantadas em áreas urbanas identificadas como grandes bolsões de 
pobreza, sendo a produção de hortaliças feita de forma intensiva, e a 
horta conduzida por várias famílias que exploram seus lotes de forma 
individual. A produção de culturas é concentrada, basicamente, em 
três hortaliças folhosas: cebolinha (Allium schoenoprasum), coentro 
(Coriandum sativum) e alface (Lactuca sativa). (AQUINO E 
MONTEIRO, 2005, p. 191). 

 

  Outra iniciativa importante, destacada por Carvalho (2002) foi a do Programa 

de Verticalização da Pequena Produção Agrícola – Prove. Esse programa foi criado 

no Distrito Federal, em 1995, sem apoio dos governos posteriores a 1998. O 

programa tinha como objetivo “promover a pequena produção agrícola, seu 

processamento e comercialização em áreas urbanas e periurbanas do Distrito 
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Federal, envolvendo sistemas de hortas, frutas e a criação de animais” (Aquino e 

Monteiro, 2005, p. 191).  

  O programa continuou a partir de 1999, pela ONG chamada Aprove, que 

apoiou esse programa em outras Unidades da Federação e no exterior, sendo que em 

Mato Grosso do Sul, o Prove/Pantanal é o que se apresenta com o maior número de 

agroindústrias (mais de 200), segundo Carvalho (2002). De acordo com a experiência 

do Prove, para criar oportunidades para pequenas agroindústrias, foi necessário 

revisar e reformular a legislação, para inspeção de produtos animais e vegetais. 

  Enfim, a agricultura urbana é diferente e complementar à agricultura rural no 

sistema alimentar: a agricultura urbana é integrada na economia urbana local e em 

seu sistema ecológico. Ela é permeada de uma complexa teia de fatores ainda pouco 

compreendidos, dos quais a pobreza urbana e a insegurança alimentar são 

destaques. 

  Quer concordemos ou não, a expressão agricultura urbana ou intra e peri 

urbana, originalmente utilizada por acadêmicos ou pela mídia, hoje tem sido adotada 

pelas agências das Nações Unidas, o que nos faz ter de trabalhar esses conceitos 

para servir como ferramentas. 

  Moustier (1998) define a Agricultura Urbana como aquela que se dá dentro ou 

na periferia de uma cidade onde a utilização de recursos não rurais, ou urbanos, 

tornam-se uma opção sustentável em potencial. Para o autor o espaço é um elemento 

chave, não apenas por estar localizado a uma distância máxima em que exista a 

possibilidade de se abastecer com recursos perecíveis da cidade numa frequência 

diária, ou que possa comercializar a produção agrícola na cidade diariamente, numa 

feira de fácil acesso ou até mesmo em seus portões; mas porque a Agricultura 

Urbana exige planejamentos especiais de aproveitamento dos espaços produtivos, 

tendo em vista a falta de espaço nas cidades. 

  É uma forma de indústrias de diferentes proporções, que semeia,  cresce, 

colhe e distribui uma diversidade de produtos alimentícios e não alimentícios, 

reutilizando amplamente recursos humanos encontrados naquela área, renovando a 

partir desses  outros produtos e serviços. 

  Mougeot (2000) aponta que muitos aspectos físicos podem ser observados ao 

analisar a ação de Agricultura Urbana quanto ao seu local: espaço habitacional 

(produção agrícola coexistente com a moradia ou não); desenvolvimento de alvenaria 

x espaço livre para produção; posse/usufruto da propriedade (autorizado, não 

autorizado, temporário, permanente, compartilhado, privado); o aspecto de 
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desenvolvimento urbano onde a ação é realizada (residencial, comercial, industrial, 

etc.); etc. 

  Em geral, as áreas utilizadas são de todos os tamanhos: de pequenos espaços 

(janelas, grades, cercas, telhados, paredes, etc) até áreas abertas; e de todas as 

modalidades de arrendamento ou usufruto (praças públicas, acostamento de 

estradas, córregos, etc). Os produtores ganham acesso à terra através de uma 

variedade de atores, por uma variedade de acordos em que, muitas vezes são 

informais e baseadas em leis costumeiras. 

  A maioria dos agricultores urbanos possuem baixa renda. São homens e 

mulheres que cultivam em ampla escala para consumo próprio, frequentemente em 

pequenas porções de terra que não os pertence com frágil suporte ou segurança. 

Muitos vêm do campo ou de pequenos povoados, mas poucos são recém chegados. 

Apesar da Agricultura Urbana ter se incorporado como estratégia no combate à fome 

e à pobreza em todo o mundo, ela enfrenta resistência por diversos fatores. 

  Segundo Deelstra e Girardet (2000), geralmente esses fatores são uma 

combinação de restrições políticas que incluem: restrição nas políticas urbanas, leis e 

regulações graças ao status quase ilegal da ação; incerteza sobre propriedade e 

direitos sobre a terra; falta de serviços auxiliares que dêem suporte; inviabilidade na 

implementação de tecnologias ambientais e falta de organização e representatividade 

entre produtores urbanos. 

  Contudo, existe uma série de vantagens e oportunidades de melhorar o 

ambiente e a ecologia das mesmas. A Agricultura Urbana pode ajudar a criar um 

microclima melhor e conservar o solo, minimizar a produção de lixo e melhor nos 

adequar aos ciclos dos nutrientes como Nitrogênio, Oxigênio e Gás Carbônico, pode 

trabalhar o reaproveitamento da água, conferir equilíbrio à biodiversidade e a 

consciência de seus habitantes para todos esses aspectos. 

  A vegetação em áreas urbanas podem ajudar a melhorar a humidade, baixar 

temperatura e introduzir odores melhores às cidades. Podem capturar as partículas 

de poeira e gases da atmosfera poluída através de depósito pela folhagem das 

plantas, árvores e solos; além de ajudar a diminuir ventos fortes e alta radiação solar, 

criando locais protegidos para uso humano. 

  Entretanto, é prudente não cultivar alimentos a menos de 10 metros de 

estradas movimentadas, particularmente em países onde se usa chumbo na gasolina. 

Geralmente, terras poluídas por metais pesados, como cádmio e chumbo, requer 

cuidados especiais. 
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  Criar solos férteis em ambientes urbanos é geralmente um problema, 

entretanto a cidade é um local onde a matéria orgânica está presente em grande 

abundância. Uma grande variedade de materiais estão disponíveis, que podem ser 

decompostos e incorporados ao solo – resíduos de alimentos, resíduos animais, 

restos de cozinha, papéis e jornais velhos, as folhas varridas da cidade, etc. 

  De acordo com Deelstra e Girardet (2000), o metabolismo de muitas das 

cidades tradicionais eram circulares, agora todas as cidades modernas possuem um 

metabolismo linear, o qual funciona separando o homem de seus resíduos quase em 

sua totalidade. Num habitat predominantemente urbano, as cidades precisam adotar 

metabolismos circulares para assegurar sua própria sustentabilidade e a longevidade 

dos ambientes aos quais dependemos. Os mecanismos de saídas terão de ser 

reconsiderados cruciais como entrada de recursos humanos no sistema de produção, 

reciclando e compostando para reutilização. 

  Segundo Nugent (2000), na virada do século, 6 organizações internacionais 

representantes da Agricultura Urbana fizeram uma pesquisa em cidades ao redor do 

mundo. Dezessete cidades entraram em um estudo de caso para servir de análise da 

situação em que se encontra a Agricultura Urbana no início do século XXI (Accra, 

Cairo, Cayagan de Oro, Dakar, Dar es Salaam, Harare, Londres, Cidade do México, 

Sofia, Jakarta, Lima, Havana, Shanghai, La Paz, Ho Chi Minh, Hubli-Dharwad e 

Nairobi), todas cidades onde a produção agrícola nas cidades tem avançado e 

encontrado diversos apoios institucionais. Com esse estudo, foram classificados os 8 

fatores mais influentes para a Agricultura Urbana: 

 

1. Produção de subsistência; 

2. Complemento da renda familiar; 

3. Crise econômica; 

4. Altos preços de alimentos no mercado; 

5. Diversificação na disponibilidade de recursos ou renda; 

6. Ocupação complementar; 

7. Conflitos; 

8. Má condições climáticas no campo. 

 

  Notemos que os 6 elementos classificados como mais influentes são ou podem 

ser de ordem econômica. 
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  Condições extremas como alterações climáticas, revoltas macroeconômicas, 

guerras, conflitos, são incidências que fazem com que a produção alimentar nas 

cidades se tornem importantes a medida que os habitantes enfrentem inacessibilidade 

à alimentação adequada proveniente das áreas rurais ou importações. Entretanto, a 

pobreza extrema é um fator que pode contribuir de forma permanente para a 

produção urbana. 

  Em conjunto com os dados, a discussão que veio com essa pesquisa aponta 

que Agricultores Urbanos procuram aumentar o estoque alimentar de sua família bem 

antes da venda de excedentes. Em paralelo à alta frequência com que a produção 

para subsistência apareceu como prioridade máxima  (13 em 17 cidades) um dado 

similar pôde ser observado na motivação por trás das crises econômicas (6 dos 17) e 

nos altos preços de alimentos no mercado (5 de 17). Portanto, a produção para uso 

familiar torna-se quase 3 vezes mais importante do que a venda de excedentes para 

complemento de renda familiar, muito embora a motivação para a estocagem seja por 

razão econômica. Pela perspectiva econômica, um agricultor pode ganhar dinheiro de 

forma direta pela venda ou de forma indireta pela redução de custos com a compra de 

alimentos. 

  Não há dúvida de que a Agricultura Urbana conecta-se bem com a tarefa 

feminina de cuidado das crianças e da casa, ainda influenciada pelo patriarcado. Essa 

atividade as permite fortalecer a quantidade e qualidade da alimentação, a produção 

de ervas medicinais a baixo custo, em troca de trabalhar próximo ou até mesmo 

dentro de casa. Segundo Mougeot (2000), isso tem gerado evidências de que a 

Agricultura Urbana desenvolve empoderamento feminino quanto ao controle de 

recursos, controle econômico e tomada de decisões para as mulheres no âmbito 

familiar. 

  Enfim, a Agricultura Urbana pode fazer a diferença para aqueles que a 

incorpore como uma das estratégias para o combate à fome e à pobreza, insegurança 

alimentar e melhorias na vulnerabilidade econômica gerada por crises e desemprego. 

Onde quer que encorajada por políticas públicas, ela pode provar quantidades 

significativas de produção alimentar no sistema local. Porém, a Agricultura Urbana é 

incapaz de ser um motor econômico autônomo em qualquer cidade, mesmo onde 

recebe suporte considerável. Ainda assim, todo o processo traz a contribuição de 

diversificar a economia e acesso à alimentação adequada em conjunto com o 

funcionamento das cidades. 
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  Recentemente, a partir da década de 1990, a quantidade de estudos que se 

relacionam ao tema da agricultura urbana tem crescido internacionalmente, o que 

reflete todas as preocupações anteriormente elencadas com os processos de 

urbanização acelerada das 3 últimas décadas do século 20, entre os quais se 

destacam a pobreza urbana e a garantia do abastecimento alimentar das populações. 

  A agricultura urbana está presente tanto nos países desenvolvidos quanto nos 

países em desenvolvimento, mas a presença nos últimos é maior, possivelmente por 

serem alvos de apoio técnico e financeiro dado seu grau de desenvolvimento, e 

realidade de suas necessidades.  

  Segundo Aquino e Monteiro (2005), em nível internacional, diversos programas 

e iniciativas relacionadas à agricultura urbana tem desenvolvido estudos sistemáticos 

sobre o assunto, os quais têm se tornado referências fundamentais para 

conhecermos o desenvolvimento da mesma nos grandes centros urbanos até os dias 

de hoje.  

 

Em 1996, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 
Pnud –, publicou um livro sobre o tema da agricultura urbana, 
intitulado Urban Agriculture – Food, Jobs and Sustainable Cities [...] A 
partir da segunda metade da década de 1990, diversos seminários e 
oficinas vêm discutindo o tema, e resultados de investigações 
começam a aparecer de forma mais sistemática. Um marco nas 
discussões sobre o tema foi o seminário ocorrido em Havana, Cuba, 
em 1999, sob o título Growing cities, growing food – Urban agriculture 
on the policy agenda, onde foram tratados aspectos temáticos 
(conceituação, cidades sustentáveis, segurança alimentar, aspectos 
institucionais e políticas públicas) e estudos de caso. (AQUINO; 
MONTEIRO, 2005, p. 196). 

 
  

 Uma progressão nos estudos é necessária para firmarmos a situação da 

Agricultura Urbana durante a década em que estamos, bem como dados são 

importantes para compreendermos a abrangência que essa estratégia tem alcançado 

no combate à insegurança alimentar, à urbanização inconsequente e os crescentes 

desempregos nas cidades. Entretanto devemos colocar em pauta que enquanto 

esses problemas apenas se agravam nos últimos anos, a Agricultura Urbana e 

Periurbana continua um tema atual para o desenrolar do sistema alimentar e 

econômico da sociedade moderna. O que nos leva a apontar a relevância de projetos 

universitários de extensão popular que atuam no âmbito da agricultura urbana por 

meio de projeto de hortas coletivas.  
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CAPÍTULO 3 

PRECEITOS TEÓRICOS DA EXTENSÃO POPULAR 

 

3.1 A Extensão Universitária  

 

Devido à complexidade crescente que o ser humano mostra no trato com a 

natureza material, e da luta a que se vê obrigado para manter-se em desenvolvimento, 

o homem e a mulher estabelecem o trabalho como processo que os forma como seres 

históricos e sociais, e constituem a cultura como espaço de reprodução de seus 

saberes populares e/ou científicos ao longo da história. 

Pinto (1979) nos traz que a cultura é contemporânea ao processo de 

hominização, não tem data de nascimento definida nem forma distintiva inicial, muito 

menos finitude enquanto existir a sociedade. Na verdade, a criação da cultura e do ser 

humano são duas faces do mesmo processo, orgânico em sua primeira fase e, 

principalmente, social na segunda. 

À medida que procura se auto-realizar, domina seu estado natural, vivendo 

novas experiências e respondendo aos desafios do ambiente. Cria novos instrumentos, 

desenvolve técnicas e, a partir da instrumentalização dos objetos ao seu redor, 

“acumula as experiências que vai sendo capaz de realizar, discerne entre elas, fixa as 

de efeito favorável e, como resultado da ação exercida, converte em idéias as imagens 

e lembranças” (PINTO, 1979. p.123). 

Através do constante processo de pesquisa e desbravamento da natureza, para 

que a hereditariedade do social seja promovida, se dá forma ao conhecimento e à 

produção de conhecimento.  

Em sua análise da produção de conhecimento em rumo aos tempos modernos, 

Pinto (1979) analisa que “o que se passa em tempos como os atuais, porém, e em 

sociedades como a nossa, é que, por motivo do rumo tomado pela estruturação social, 

o homem em vez de se apropriar da cultura, de dominá-la, faz o inverso, aliena-se a 

ela, transforma-a numa realidade entificada, superior a ele” (p. 126). Daí identifica que, 

dessa forma, o homem se aliena à cultura, diferenciando-se a partir dos rótulos “culto”, 

“erudito” ou “científico”. 
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Por consequência histórica, a produção do saber científico tornou-se 

propriedade das instituições acadêmicas, dentre elas a de ensino superior ou 

universidade, por meio das atividades de ensino e pesquisa, agravando a distância 

entre os que possuem e os que não possuem cultura erudita. Aqueles que não eram 

considerados aptos a compreender o campos das idéias não mais herdavam a 

totalidade da herança social, dando início à exclusão social e divisão em classes 

através da divisão de trabalho. Jezine (2007) traz essa idéia como cerne da idealização 

da modernidade e da lógica racional da ciência que considera pragmática e utilitarista, 

e que passa a compor o fazer universitário, claro, excludente e destinado à minoria 

dominante. A universidade sob essa lógica se destina à “formação de quadros para a 

nobreza, Estado ou mercado, não foi pensada para o atendimento de interesses 

sociais.” (JEZINE, 2007. Pág. 157). 

Nessa sociedade marcada pela exploração do trabalho em que os donos da 

produção exploram aqueles que produzem, observamos um marco persistente das 

desigualdades sociais em todo o mundo, a naturalização da responsabilidade social 

decrescente por parte da grande maioria da população, trazendo fortemente a idéia de 

que a diferença social é inevitável. O pressuposto de que todos os sujeitos são iguais e 

livres. Em outras palavras, “As desigualdades sociais que hoje presenciamos teriam 

sido o resultado do próprio desdobramento da igualdade e da liberdade naturais. A 

busca da realização pessoal, consequência da própria liberdade de todos” (TONET, 

2001 p. 49). 

Em decorrência desta teoria liberal da cidadania, se consolida a idéia de que 

cada um é responsável direto pela construção de seu futuro de forma independente. 

Assim, cresce a competitividade onde a pobreza econômica e as desigualdades sociais 

são de responsabilidade de um sistema capitalista, cujo Estado cada vez mais reduz 

suas políticas públicas, dentre elas destacamos a da educação. 

A perspectiva tecnitarista e utilitarista da universidade que domina atualmente é 

consequente do tensionamento entre diferentes concepções ideológicas acadêmicas, 

destacando concepções européias, como a alemã e francesa, e a concepção norte-

americana. Cruz (2010) exemplifica que a medida que o modelo francês prioriza a 

formação especializada e profissionalizante, via escolas isoladas da realidade social; o 

conceito alemão enfatiza a formação generalista, científica e humanista, com enfoque 

na totalidade e universalidade do saber. Estes dois modelos constituíram as principais 

bases sobre as quais se desenvolveram a maioria das universidades do Brasil. 
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Primordialmente, a origem do modelo português das universidades em nosso 

país, estavam atrelados à capacitação das elites para aquisição de títulos e autorização 

para o exercício profissional. As primeiras expansões de graduações deste período 

amplia a educação como um passaporte para a ascensão do status social das 

pessoas, um acesso garantido a empregos com alta rentabilidade. Por tudo isso, a 

maioria da população passou a conceber a capacitação técnica como principal função 

acadêmica, reafirmando a concepção liberal de sociedade como status quo mantida 

pelas universidades. 

Nesse sentido, Cruz (2010) considera que as características do modelo 

dominante de formação universitária não vieram de outro lugar senão da própria 

sociedade na qual a universidade está inserida e traz Chauí (2001) para 

compreendermos que não se pode entender o desvirtuamento da universidade pública 

no país sem relacioná-lo a um contexto mais amplo: o do autoritarismo profundo que 

permeia a sociedade brasileira, assim como o do neoliberalismo em vigor. Saviani 

(2013), em termos econômicos-políticos, traz o “neoliberalismo” como um novo 

contexto que as idéias pedagógicas sofrem grande inflexão em sua história no Brasil. 

Assume-se no próprio discurso o fracasso da escola pública, justificando sua 

decadência novamente como a inerente à incapacidade do Estado cada vez mais 

recuado de gerir o bem comum. 

Entretanto, despencam todas as exigências produtivas ao professor, também 

vítima dessa relação excludente. No espírito dessa concepção, se espera que o 

mesmo exerça um complexo conjunto de funções com o máximo de produtividade e o 

mínimo de orçamento, isto é, com salários indignos. 

Nesse sentido, como destacam Mitre et al (2010), o processo ensino-

aprendizagem tem se restringido, muitas vezes, à reprodução do conhecimento, no 

qual o docente assume um papel de transmissor de conteúdo, ao passo que, ao 

discente, cabe a retenção e repetição dos mesmos em passividade, tornando-se mero 

expectador, sem a qualquer reflexão crítica. 

Para Lima (2009, p.97), neste modelo formativo a educação cumpriria a tarefa 

de criar as competências e habilidades necessárias para garantir a inclusão do 

indivíduo na sociedade capitalista. A cada indivíduo caberia o empenho em 

desenvolver as características exigidas para galgar o patamar da empregabilidade ou, 

ainda, colocar-se como um empreendedor no mercado. Cruz (2010), considera que ao 
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evitar o confronto dos estudantes com a realidade social, este modelo de formação 

universitária se reveste da neutralidade do conhecimento científico para desenvolver 

sujeitos aptos a operar técnicas definidas e limitadas. Confere então a ciência um papel 

avesso a sua vocação: instigar mulheres e homens a busca permanente de 

compreender melhor o mundo para melhor viver nele.  

Para Chauí (2001), o atual modelo universitário possui características políticas, 

curriculares e pedagógicas intencionalmente direcionadas a manutenção da ideologia 

social dominante de exclusão social e política de um povo considerado culturalmente 

subalterno, pois compreendido como “iletrado, instintivo, emotivo, irracional, puro, 

natural, enraizado na tradição” (Chauí, 1996, p.15). Contudo, estando em permanente 

relação com a sociedade, a universidade possui também contradições e tensões 

quanto a suas políticas e sua forma de conduzir a formação de pessoas. Assim como 

na sociedade como um todo, brotam também resistências ao modelo dominante de 

universidade. 

Motivados pela construção de valores mais igualitários, os jovens e intelectuais 

lutaram por espaços universitários que resultaram na criação das universidades 

populares na Europa. Gurgel (1986, p.32) aponta que estas instituições buscaram 

valorizar a cultura popular e também melhor qualificar a educação operária 

possibilitando a formação crítica dos trabalhadores. De acordo com Jezine (2006), as 

Universidades Populares eram constituídas por grupos autônomos de intelectuais e 

assumiram grande importância em países como Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica 

e Itália. Envolviam uma série de atividades empreendidas com o objetivo de possibilitar 

a disseminação da cultura para as camadas sociais mais desfavorecidas. 

No Brasil, elas se desenvolveram sob a denominação de Universidades Livres, 

em especial dentre as primeiras décadas do século XX. Elas delinearam muitos dos 

perfis de atividades com a sociedade, através das quais a extensão universitária que 

viriam a se institucionalizar muitas décadas depois. Isto é um marco na Universidade 

Livre de São Paulo, na qual os cursos de extensão ganharam força e passaram a 

constituir o principal entendimento sobre extensão perante a comunidade acadêmica. 

Com este tipo de ação, entendia-se que o caminho seria a estender a universidade até 

os setores sociais populares, visando, por um lado, continuar uma formação técnica, 

mas, por outro lado, dispensar o mínimo de atenção às pressões das camadas 

populares. A extensão universitária se consolida, por essa via, através de cursos 
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voltados para os ausentes da instituição que, sem formação acadêmica regular, 

desejam obter maior grau de instrução (Tavares, 1996, p.27). 

O modelo americano, em paralelo, tem atividades de extensão universitária 

como prestação de serviços a sociedade em geral, estreitando a comunicação entre os 

saberes acadêmicos e as demandas da sociedade, entretanto, entre aquelas ligadas às 

empresas privadas. Ao contrário do que ocorria nas Universidades Populares da 

Europa, a iniciativa americana era institucionalmente reconhecida pelos órgãos 

administrativos e de fomento, os quais também acabavam muitas vezes por determinar 

as prioridades de trabalho a que se dedicariam estas ações extensionistas (Cruz, 

2010). 

Neste período avaliava-se que as universidades tinham que contribuir com o 

rápido desenvolvimento industrial e agrícola em voga. Devia-se, portanto, investir em 

ações universitárias capazes de fortalecer o avanço tecnológico para o giro do capital 

na indústria e no comércio, bem como empenhar os diversos setores acadêmicos, seja 

através da graduação, pesquisa ou extensão, na prestação de serviços especialmente 

àqueles representados pelas empresas e indústrias. 

Jezine (2006, p. 145), afirma que estas ações colocam a universidade na função 

de uma agência de prestação de serviços, de atendimento aos interesses de quem 

pode financiar. Com isso, pensar e criar obedecem apenas a uma lógica exterior à 

universidade. Além disso, escamoteia questões políticas como a autonomia 

universitária e a garantia de liberdade. 

Com o fortalecimento dessa concepção liberal e, posteriormente na década de 

1990, a concepção neoliberal, começou a aparecer no campo acadêmico a perspectiva 

extensionista mercantilista. Essa perspectiva assume claramente suas preocupações e 

responsabilidades, que não são com as pessoas, e sim com o consumo e o 

fortalecimento do mercado. Isso não apenas confere bases para o desenvolvimento de 

ações assistencialistas na extensão, mas abre fortemente as portas para o aumento da 

utilização acadêmica para a prosperidade econômica e social dos setores mais 

favorecidos de nossa sociedade, detentores dos meios de produção. As preocupações 

se voltam para a geração de tecnologias e aprimoramentos privados e grandes 

empreiteiras. Contudo, considerando a vigência do sistema capitalista no atual no 

modo de produção econômica de nossa sociedade, Cruz (2010) define este 

desenvolvimento decorrente das custas da exploração do trabalho de uma significativa 
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quantidade de pessoas, as quais não desfrutarão das riquezas produzidas por seu 

trabalho, além de desmobilizar os esforços para fazer da universidade um ambiente de 

produção de conhecimento partilhado por todos. 

Jezine (2007, p. 159) destaca nesse sentido, que: 

A educação como bem público e social passa a ser vista como serviço e não mais 
como um direito social. Reforça-se a ideia de privatização, em que o princípio de 
justiça social prevalece a partir da premissa “os ricos devem pagar pelos pobres”, 
indicando que os primeiros são considerados cidadãos, pois “pagam’ impostos e 
mensalidades, os demais se enquadram na categoria dos outros. Assim, a 
educação para estes é um direito e para outros, uma benemerência executada 
pelo sistema de cotas, reduzindo o conceito de cidadania aos que possuem o 
capital. 

 

Esta idéia, atrelada uma visão “modernizadora” da Universidade (Melo Neto, 

2002), chega ao Brasil, adotada enfaticamente como a política de ensino superior do 

governo Militar durante a Ditadura a partir da década de 1960, consolidando-se nos 

anos de 1970. Visava servir aos interesses do regime, em especial enfraquecer o 

engajamento político estudantil no meio popular e nas lutas sociais por democracia. 

Assim, esse tipo de extensão ganhou força institucional e constituiu política 

governamental através de ações com prestações de serviços pontuais e pouco 

envolvidos com o enfrentamento dos problemas sociais. Cruz (2010) relembra que foi 

com esta idéia que nasceram programas nacionais de extensão universitária com uma 

ênfase assistencialista, reforçada pelo distanciamento entre extensionistas e 

população, na medida em que as ações eram realizadas em comunidades distantes da 

efervescência do meio urbano, impedindo o contato mais permanente dos estudantes 

com os setores populares e as resistências sociais ali presentes. 

Mantinha, então, um caráter assistencialista marcante, aliado a serviços e ações 
mantenedoras da ordem autoritária vigente, cujo maior interessado era o estado 
autoritário da época. Isto era feito colocando-se a universidade na posição de 
detentora da verdade e dos saberes mais apurados para a superação dos 
problemas sociais. Desta maneira, a universidade foi desvelando ações 
dedicadas à resolução de problemas sociais de maneira normativa, adequando o 
comportamento social e cultural dos indivíduos segundo os padrões 
considerados “corretos” do ponto de vista teórico (Cruz, 2010, p. 122). 

 

O autor também afirma, baseado em Jezine (2006) e Gurgel (1986), que nesta 

linha encontravam-se resoluções para os problemas sociais a partir de uma lógica 

exclusivamente científica, sem considerar representações e saberes próprios 

adquiridos pela experiência das pessoas das comunidades. Por isso mesmo tinham 
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caráter educativo autoritário, onde se esperava que os conhecimentos científicos 

ajudassem a superar a pobreza através da adoção de comportamentos padronizados e 

“corretos”. Até hoje, essa extensão “prestadora de serviços” é diretamente influenciada 

por experiências e modelos norteamericanos. 

Assim, vieram a emergir programas como o Centro Rural Universitário de 

Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC) e o Projeto Rondon. Os quais, para Jezine 

(2006), ilustravam vertentes conceituais do que se acreditava ser a extensão àquela 

época. No primeiro, observa-se certo humanitarismo, disfarçado de metodologia de 

desenvolvimento comunitário, de caráter predominantemente educativo e assistencial, 

onde estariam fortes as idéias de uma educação civilizadora, instrutiva àqueles setores 

mais desassistidos e “incultos” da população, a qual ganharia então muitos benefícios. 

Já o Projeto Rondon se diferencia por compreender a educação como instrumento de 

fortalecer o ideário nacionalista e protecionista nos estudantes universitários. O Rondon 

era estratégico para ocupar espaços geográficos vazios, garantindo a segurança 

interna da região, e também afastando os universitários do foco dos movimentos 

sociais e organizações políticas libertárias, em tempos de ditadura. 

No início da década de 1980 houve a abertura democrática do período de 

ditadura militar. A problemática da Universidade tecnicista e utilitarista é colocada aos 

debates do campo educacional em todo Brasil. A Extensão Universitária, merecendo 

destaque, pôs-se no seio das discussões por uma reforma do ensino superior. 

Questionava-se seu papel e a atuação da extensão universitária como um elemento 

potente a se articular com a sociedade, para finalmente, propor o exercício do papel 

social inerente a esta instituição.  

A extensão universitária veio gradativamente fortalecer a universidade, 
pela divulgação da cultura universitária ao povo e pelo envolvimento 
com os problemas sociais de cada país, conforme o que preconiza o 
Manifesto de Córdoba, de 1918. O referido movimento apresentou 
várias críticas à universidade, a saber: a universidade não tinha espírito 
científico; a instituição estava controlada pela oligarquia, mais acesso à 
universidade; mais autonomia para a docência; mais financiamentos; 
exigiam, o fim da ditadura e do imperialismo; gratuidade do ensino 
dentre outros. (GURGEL, 1986, p. 36). 

 

A extensão somente ganha clareza teórica e consistência política concreta a 

partir da instituição do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras (FORPROEX). Com a instituição do Fórum, as experiências de Extensão 
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passam a ter maior força institucional, especialmente através do estabelecimento de 

conceitos e pressupostos institucionais para este tipo de atividade, definida como 

“processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade” 

(FORPROEX, 2007, p.12). 

Cruz (2010) indica que a Extensão deve  ter como diretrizes:  

O impacto e a transformação, numa atuação transformadora voltada para os 
interesses e necessidades da maioria da população, colaborando efetivamente 
para a mudança social; interação dialógica, com o desenvolvimento de 
relações entre universidade e setores sociais marcados pelo diálogo, pela 
superação do discurso de hegemonia acadêmica para uma aliança com 
movimentos sociais de superação das desigualdades e da exclusão; 
interdisciplinaridade, construída na inter-relação de organizações, profissionais 
e pessoas; e indissociablidade entre ensino-pesquisa-extensão, reafirmando a 
extensão como processo acadêmico em que toda ação deverá estar vinculada 
ao processo de formação de pessoas e geração de conhecimentos, tendo o 
“aluno” como protagonista de sua formação e sua formação cidadã. (pág. 121) 

 

O autor também indica que, a partir deste avanço, esse novo formato da 

Extensão Universitária passava a priorizar mais intensamente a avaliação, a 

sistematização e a institucionalização de suas práticas, abrangendo um corpo 

diversificado de práticas acadêmicas de relação com a sociedade, dentre as quais 

estavam presentes tanto as de cunho assistencialista quanto aquelas orientadas por 

concepções contra hegemônicas do processo educativo. 

Por estes motivos, finalmente, esta e outras experiências de ação comunitária 

desenvolvidas foram importantes para a eminente institucionalização de um tipo 

diferente de fazer extensão, nas quais suas bases resgatavam a intencionalidade dos 

movimentos estudantis, políticos e religiosos mais clássicos. Definem-se por uma 

extensão que pautavam diretamente a superação coletiva dos problemas refletidos na 

classe trabalhadora, através de metodologias participativas e caracterizadas pela 

dialogicidade e pela valorização da cultura popular em conjunto com a cultura “erudita” 

antes negada a esse povo. 

Vasconcelos (2006) afirma que, atualmente, a academia presencia jovens que 

dialogam com o velho e propõe algo novo. Mesmo possuindo tradições e políticas 

dominantes, nos dias de hoje as universidades configuram-se, em sua maioria, como 

um espaço aberto a contradição e a construção de situações inéditas. Jezine (2007) 

também indica que “por mais seletiva e excludente que seja a universidade, ainda 
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assim, em seu interior, reaparecem divisões sociais, diferenças políticas e projetos 

culturais distintos” ou seja as universidades são instituições sociais e, nessa qualidade, 

exprimem em seu interior a “realidade social das divisões, das diferenças e dos 

conflitos” (pág. 158). 

Segundo o Artigo 1º da Resolução nº61 de 2014 do Conselho Superior de 

Ensino Pesquisa e Extensão – Consepe da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 

A extensão é constituída, na UFPB, como um processo educativo, cultural, 
científico e tecnológico que articula o ensino e pesquisa de forma indissociável 
e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a sociedade, 
podendo ser exercida em caráter:  

I. Eventual, compreendendo atividades esporádicas visando o 
aperfeiçoamento e a atualização de conhecimentos, implantação ou 
implementação de práticas que objetivem a produção técnico-científica, 
cultural e artística através de serviços educativos, assistenciais e 
comunitários.  

II. Permanente, compreendendo atividades elencadas no inciso anterior 
efetivadas na forma sistemática e/ou contínua.  

 

Ademais, a mesma Resolução discrimina em seu Artigo 4º quais são as 

atividades de extensão da UFPB: 

A extensão universitária, conforme reza o art.119 do Regimento Geral da UFPB, 
será realizada sob a forma de: I. cursos de treinamento profissional; II. cursos de 
formação para a comunidade interna e externa à UFPB; III. cursos de formação 
continuada para profissionais das áreas de conhecimento constantes do Plano 
nacional de Extensão; IV. cursos de aperfeiçoamento nas áreas de: 
Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, 
Tecnologia e Produção e Trabalho e áreas afins; V. estágios ou atividades que 
se destinem ao treinamento pré-profissional de pessoas docentes; VI. prestação 
de consultoria ou assessoria a instituições públicas ou privadas; VII. atendimento 
direto à comunidade pelos órgãos de administração, ou de ensino e pesquisa; 
VIII. participação em iniciativas de natureza cultural; IX. estudo e pesquisa em 
torno de aspectos da realidade local ou regional; X. promoção de atividades 
artísticas e culturais; XI. publicação de trabalhos de interesse cultural; XII. 
divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho cultural; XIII. estímulo à 
criação literária, artística, científica e tecnológica; XIV. articulação com o meio 
empresarial; XV. interiorização da Universidade. 

 

Cruz (2010) aponta que, de acordo com o FORPROEX, a extensão universitária 

vem sendo compreendida como práticas orientadas pela interação entre comunidade e 

universidade, onde cabem, a partir daí, diferentes intencionalidades (onde se queira 

chegar com a extensão), metodologias (caminhos característicos da ação de extensão, 

o “como fazer”) e pressupostos (ideários culturais que permeiam os sujeitos das 
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práticas de extensão). Para o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, uma via de mão 

dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica que encontrará, na 

sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. 

No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido 

à reflexão teórica, será associado aquele conhecimento. Este fluxo estabelece a troca 

de saberes sistematizado, acadêmico e popular (FORPROEX, 2007, p.12). 

Este conceito vislumbra a concepção de extensão como produto de um esforço 

criativo desenvolvido entre universidade e sociedade, “não como entes separados, mas 

em relação permanente entre si e que, nem por isso, deixam de se diferenciar” (MELO 

NETO, 2004, p.54). 

Mas, para pensar extensão universitária e, particularmente, a extensão popular, 

faz-se necessário entender as raízes desta última e porque que toda extensão popular 

é extensão universitária, mas nem toda extensão universitária é extensão popular. 

 

3.2 Educação Popular e as raízes teórico-metodológica da extensão popular 

 

O contexto inicial da ação de Paulo Freire, principal sistematizador da Educação 

Popular, foi marcado, num nível macro-estrutural, pelo nacionalismo-

desenvolvimentista e pelo populismo. Conduzido naquele momento tanto pelo governo 

desenvolvimentista de Juscelino Kubitscheck, quanto pela posterior ascensão ao poder 

do “nacional-populismo” de João Goulart e suas “reformas de base”. 

Este, sem dúvida, se constituiu num período chave de grande fertilidade para as 

propostas inovadoras na educação do povo brasileiro. As idéias da equipe do Serviço 

de Extensão Cultural da Universidade do Recife, liderado por Paulo Freire, ganhava 

destaque pelas inovações na relação das universidades-sociedade, que trazia a 

extensão como comunicação com a realidade. Idéias essas que seriam descritas 

posteriormente no livro Extensão ou Comunicação? de Freire. 

Surgia no Rio de Janeiro, em 1961, o primeiro Centro Popular de Cultura (CPC) 

que, de acordo com Scocuglia (2015), trazia a definição das estratégias para 

construção de uma cultura nacional, popular e democrática. Em Pernambuco, com o 

apoio do governo de Miguel Arraes, o Movimento de Cultura Popular (MCP) formava 
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núcleos de alfabetização em comunidades e bairros pobres, onde um novo método de 

alfabetização de jovens e adultos criado por Paulo Freire, causava impacto. 

Neste contexto, o presidente João Goulart trazia a necessidade de unir os 

esforços e trabalhos do povo brasileiro para erradicar o analfabetismo, que todos, de 

todos os setores pudessem oferecer uma contribuição válida. Anunciou para tal fim, em 

Congresso Nacional, que o “Sistema Paulo Freire” pudesse substituir o sistema de 

ensino tradicional. 

Entre os primeiros anos da década de 1960, que traziam uma efervescência 

político-cultural, o autor registra uma cronologia específica das principais entidades e 

experimentações relativas ao Sistema Paulo Freire. Destaca, entre outras experiências, 

nomes como o MCP e o SEC, antes citados, do Recife; a Campanha de Educação 

Popular da Paraíba – CEPLAR; União Estadual dos Estudantes de Pernambuco; Em 

Natal (RN), a campanha De pé no chão também se aprende a ler; e em Angicos (RN) 

uma das experiências mais midiáticas deste sistema. 

Posteriormente, a mobilização e a organização essa efervescência das múltiplas 

forças políticas dos setores médios e populares, incluindo as propostas de Freire e as 

práticas educativas correspondentes, foram desmobilizadas e sufocadas a partir do 

golpe militar de 1964. 

A crise do capitalismo que eclode na década de 1970 conduz à uma 

reestruturação dos processos produtivos, que, até hoje, revolucionaram as bases 

técnicas dos meios de produção e conduziram à substituição do modelo conhecido por 

fordismo pelo toyotismo. Nessas novas condições reforçam-se a importância da 

educação escolar na formação dos trabalhadores das grandes fábricas que, pela 

exigência da flexibilidade, deveriam ter um preparo polivalente, de modo especial os de 

ordem matemática. 

Muito embora, após a crise do capitalismo, a importância da escola para o 

processo econômico-produtivo foi mantida, a teoria do capital humano assumiu um 

novo sentido. Saviani (2013, p. 430) contextualiza como não mais se tratando da  

 

iniciativa do Estado e das instâncias de planejamento visa assegurar, nas 
escolas, a preparação da mão de obra para ocupar postos de trabalho definidos 
num mercado que se expandia em direção ao pleno emprego. Agora é o 
indivíduo que terá de exercer sua capacidade de escolha visando adquirir os 
meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de trabalho. E o que ele 
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pode esperar das oportunidades escolares já não é o acesso ao emprego, mas 
apenas a conquista do status de empregabilidade. 

 

Assim inicia Saviani (2013), em sua obra Histórias das idéias pedagógicas no 

Brasil, ao narrar o contexto socioeconômico do período em que, exilado, Paulo Freire 

trabalhava suas idéias para se tornarem de grande importância no cenário de abertura 

democrática posterior à década de 1980. A educação passa a ser entendida de uma 

maneira diferente quando comparada às revoluções pedagógicas dos progressistas 

desde a década de 30. Sendo cooptada ao mercado e suas necessidades de 

produção, Saviani (2013) define essas bases econômico-pedagógicas do 

neoprodutivismo como  

um investimento em capital humano individual que habilita as pessoas para a 
competição pelos empregos disponíveis. O acesso a diferentes graus de 
escolaridade amplia as condições de empregabilidade do indivíduo, o que, 
entretanto, não lhe garante de forma alguma um emprego, pelo simples fato de 
que, na forma atual do desenvolvimento capitalista, não há emprego para todos: 
a economia pode crescer convivendo com altas taxas de desemprego e com 
grandes contingentes populacionais excluídos do processo. É o crescimento 
excludente, em lugar do desenvolvimento inclusivo que se buscava atingir no 
período do keynesianismo. (p. 430) 

 

Nesse contexto, o autor configura uma verdadeira “pedagogia da exclusão”. 

Trata-se de preparar os sujeitos para “sucessivos cursos dos mais diferentes tipos, se 

tornarem cada vez mais empregáveis, visando a escapar da condição de excluídos. E, 

caso não consigam, a pedagogia da exclusão lhe terá ensinado a introjetar a 

responsabilidade por essa condição” (SAVIANI, 2013, p. 430). 

A chamada “transição democrática” traz a marca da ambiguidade que se 

expressa em termos sociológicos, pois essa ambiguidade abriu as portas para o 

retorno da estratégia da conciliação. Uma particularidade da década de 1980 foi a 

busca de teorias que não apenas se constituíssem como alternativas à “pedagogia da 

exclusão”, mas que a ela se contrapusessem.  

Nessa transição, várias ideias pedagógicas contra hegemônicas vieram à tona, 

no sentido de colocar a educação a favor do empoderamento popular, tentando 

promover uma mudança na direção socioeconômica excludente que vinha dominando 

o Brasil. A perspectiva era que, em lugar de servir aos interesses dos opressores, se 

articulassem com os interesses oprimidos. 
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Saviani (2013) afirma que em termos teórico-pedagógicos surgiram, como 

tentativas de elaborar propostas suscetíveis de orientar a prática educativa numa 

direção transformadora. Dando destaque ao quadro da Educação Popular, se assumia 

a expressão “popular” advogando a organização, no seio dos movimentos populares, 

de uma educação do povo e pelo povo, para o povo e com o povo, em contraposição 

àquela dominante caracterizada como da elite e pela elite, para o povo, mas contra o 

povo. Abordaremos o “popular” com mais detalhes no próximo tópico para qualificar o 

movimento me Extensão Universitária que surge a partir da perspectiva teórico 

metodológica da Educação Popular. 

Para Brandão (2002), a Educação Popular não é outra coisa senão participar do 

esforço que já fazem os sujeitos subalternos para a sua organização política em função 

da conquista de sua liberdade e de seus direitos. Portanto, a importância estratégica da 

Educação Popular está em contribuir pedagogicamente com a organização política dos 

sujeitos oprimidos, elevando-os à condição de sujeitos da própria libertação.  

A proposta era de libertação também através da cultura, e de maneira mais 

enfática, da cultura popular, aproximando-a da cultura “erudita” por transformar esta 

cultura popular, que antes eram objetos de estudos apenas para folcloristas e cientistas 

sociais, num grande pilar de ação pedagógica de transformação social. Essa foi, sem 

dúvida, uma das grandes contribuições de Paulo Freire para a educação: a 

aproximação, historicamente negada, da produção do conhecimento ao sujeito que se 

faz presente no mundo do trabalho. 

Em situações como esta, a Educação Popular vem afirmar ser possível 

reconhecer que o conhecimento científico, por seu próprio movimento interno, chegou 

aos confins, onde pode começar o diálogo com outras formas de conhecimento. Nesse 

sentido, reconhecendo as diferenças entre ciência e a tradição, verificamos não a sua 

oposição, mas a sua complementaridade. 

Para tal efeito, Brandão (2009) define a Educação Popular como uma cultura 

rebelde pela radicalidade de uma nova concepção de educação, uma concepção de 

resistência e contra hegemônica na perspectiva de autonomia dos sujeitos históricos e 

sociais. 

Embora na primeira República a expressão “educação popular”, em conjunto 

com o processo de implantação dos sistemas nacionais de ensino ocorrido ao longo do 

século XIX, encontrava-se associada à instrução elementar que se buscava generalizar 

para toda a população de cada país, coincidindo com o conceito de instrução pública, 
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Saviani (2013) assume que outra significação emerge de sua ação no desenrolar das 

histórias das idéias pedagógicas brasileiras: a preocupação com a participação política 

das massas a partir da tomada de consciência da realidade brasileira. A educação 

passa a ser vista como instrumento de conscientização. A expressão “Educação 

Popular” assume, então, o sentido de uma educação do povo, pelo povo e com o povo, 

pretendendo-se superar o sentido anterior, criticando como sendo uma educação das 

elites, dos grupos dirigentes e dominantes, visando controlá-los, manipulá-los, ajustá-

los à ordem existente. 

A passagem da consciência transitivo-ingênua para a transitivo-crítica não se dá 

de forma natural, mas requer um trabalho educativo voltado intencionalmente para 

esse objetivo. O clima de mobilizações, de lutas e contradições dialéticas favorável a 

esse ideal foram efetuados no âmbito dos Centros Populares de Cultura (CPCs), os 

Movimentos de Cultura Popular (MCPs), os Movimentos de Educação de Base (MEB), 

e muitos outros que se desenvolvem até os dias de hoje. Apesar de suas diferenças e 

particularidades, esses movimentos tinham em comum o objetivo da transformação das 

estruturas sociais e, valorizando a cultura do povo como sendo a autêntica cultura 

nacional. 

Embora possamos responder a pergunta de Brandão (2009) sobre “que tipos de 

práticas, consequentes com uma nova visão de trabalho junto às pessoas, grupos e 

comunidades populares, pretendiam colocar em prática os movimentos de cultura 

popular” (pág. 49), Torres (1988) coloca que há uma recorrente evasiva a tentar definir 

o conceito de educação popular com precisão. Acrescentam-se várias razões para esta 

dificuldade, entre outras: 

seu caráter histórico e, portanto, sua necessária diferenciação para cada 
conjuntura e contexto social específico; a diversidade de concepções e práticas 
que vêm coexistindo dentro desse campo; a necessidade de diferenciar entre o 
âmbito do real (aquele que existe) e o âmbito do ideal (aquilo que se deseja que 
exista); o caráter processual, em desenvolvimento e inacabado da Educação 
Popular; a débil reflexão e teorização que vem acompanhando, etc. (p. 15) 

 

Podemos perceber que os teóricos da Educação Popular não estão 

preocupados em dar resposta a essa problemática ainda nos dias de hoje. Supõe-se 

que isso se dá pela pluralidade de movimentos que vem se desenvolvendo e seu 

caráter inclusivo entre as concepções práticas que podem convergir em um mesmo 
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objetivo. A Educação Popular está mais frequentemente ligada ao olhar freireano que 

se dá na ação do que um conjunto de técnicas e métodos em si. 

Uma característica que se pode assumir sobre a Educação Popular é que sua 

essência tanto se faz presente num relato de experiência, vivida por um educador 

popular, como nas definições dos arcabouços teóricos em si. Por isso a partilha de 

histórias se torna momentos tão caros nos encontros que trazem esses educadores a 

dialogar. Um grande exemplo disso é o texto Pacientes impacientes (2007), encontrado 

no Caderno de Educação Popular em Saúde, produzido a partir de um encontro com 

Paulo Freire na Comunidade Eclesial de Base Catuba, em 1982, São Paulo. 

Esse texto sobre “como trabalhar com o povo” conta com uma série de princípios 

que orienta esse olhar Freireano em suas ações, bem como a transcrição de um 

diálogo que se deu no Nordeste com um grupo de camponeses em que Paulo Freire (p. 

38) relata: 

Dentro de poucos minutos os camponeses se calaram e houve um silêncio muito 
grande e, em certo momento, um deles disse: “O senhor me desculpe, mas o 
senhor é que devia falar e não nóis.” Ao indagar a razão, o camponês responde “o 
senhor é que sabe e nóis não sabe” Aceitando a afirmação, Freire questiona “Mas 
por que é que eu sei e vocês não sabem?” E adiciona: “eu aceitei a posição deles 
em lugar de me sobrepor à posição deles. Eu aceitei a posição deles, mas, ao 
mesmo tempo, indaguei sobre ela (...)”. Voltando ao papo, um camponês 
responde: “O senhor sabe por que o senhor foi à escola e nóis não fomos.” 
Aceitando novamente a posição, Freire questiona: “Mas por que, que eu fui à 
escola e vocês não foram?” e o camponês responde “Ah, o senhor foi por que os 
seus pais puderam e os nossos, não!”. “Muito bem, eu concordo”, diz Freire e já 
questiona “mas por que que meus pais puderam e os seus não puderam?”, 
obtendo como retorno: “Ah, o senhor pôde por que seu pai tinha trabalho, tinha 
um emprego e os nossos, não” (...) “porque os nossos eram camponeses.” (...) “O 
meu avô era camponês, o meu pai era camponês, eu sou camponês, meu filho é 
camponês e meu neto vai ser camponês!”. Quando questionado “o que é ser 
camponês?” e “o que explica tudo isso?”, a resposta segue: “camponês é não ter 
nada, é ser explorado” (...) “Ah, é Deus! É Deus que quis que o senhor tivesse e 
nóis não.” Então relataram quem ali era pai, todos eram. Então Freire questiona 
“Você, quantos filhos tem?”, “Tenho seis.”, responde o camponês. E aí então, 
Freire indaga: “Vem cá, você era capaz de botar 5 filhos aqui no trabalho forçado 
e mandar um para Recife, tendo tudo lá? Comida, local para morar e estudar e 
poder ser doutor? E os outros 5, aqui, morrendo no porrete, no sol?”. A resposta 
foi não. Numa última Pergunta, se questiona: “Então você acha que Deus, que é 
poderoso e que é Pai, ia tirar essa oportunidade de vocês? Será que pode?” 
Houve um silêncio e uma resposta “É não, não é Deus nada, é o patrão”.  

 

Segundo Vasconcelos (2011), a Educação Popular, em vez de impor conceitos 

considerados corretos, procura ensinar a refletir e problematizar, o que está 

incomodando o oprimido. Optando por uma relação com os movimentos sociais, por 
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eles serem uma expressão mais organizada e engajada na luta pelos direitos das 

classes oprimidas da sociedade, cuja as falas são consideradas desqualificadas nos 

diálogos e nas negociações. Desta forma, a Educação Popular constitui a construção 

de uma sociedade fundamentada na solidariedade, na justiça e com a participação de 

todos. 

Torres (1988, p. 15) afirma que existem múltiplas formas de compreender a 

Educação Popular, na medida que  

por um lado, existem interpretações e posicionamentos diversos sobre a mesma 
e, por outro, níveis diferenciados de discursos: um, produzido pela comunidade 
teórico-científica, que aponta visões e propostas de caráter mais gerais e 
explicativos e outro, reproduzido, recriado e manejado pela ampla comunidade 
de educadores populares dedicados fundamentalmente à prática da Educação 
Popular. 

 

Para fazer um esforço de definir a Educação Popular, entretanto, procuraremos 

caracterizá-la com base em certos elementos que aparecem como comuns e 

destacados na literatura e nos relatos de experiências correntes sobre a mesma. 

Existem consensos fundamentais em torno de uma série de elementos vistos como 

“próprios” da Educação Popular e a respeito dos quais se vem criando um sentido de 

pertença e diferenciação por parte da comunidade ligada a esta. 

Primeiro, encontramos seu caráter político-pedagógico: “Uma prática social que, 

trabalhando fundamentalmente com o conhecimento, tem uma intencionalidade e um 

objetivo político”. Dessa maneira, “a Educação Popular se firma ao mesmo tempo como 

uma forma renovada de fazer política e uma forma alternativa de se fazer educação” 

(TORRES, 1988, p. 17).  

É uma prática educativa que tem como objetivo potencializar a capacidade dos 

grupos populares de converter-se em um sujeito de seu próprio processo educativo e 

de seu próprio destino, ou seja, tem como objetivo fundante a autonomia. Seu caráter é 

transformador, ou seja, objetiva a construção de uma nova sociedade que responda 

aos interesses e aspirações desses grupos populares. Dessa maneira, a Educação 

Popular incorpora a dimensão da “ação” como princípio primário. 

Torres (1988. Pág. 18) indica que a “conscientização, participação e organização 

popular constituem-se, nesse sentido, três termos chaves de referência, bem como, a 

constituição de um povo sujeito de seu próprio processo de transformação e de seu 

próprio projeto histórico”. O fortalecimento da organização e de suas possibilidades de 
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luta projetam-se como centro rumo ao qual hão de apontar e no qual hão de refletir-se, 

em última instância, tais esforços. 

O adjetivo “popular”, aplicado à Educação Popular, busca abarcar todos os 

componentes de sua proposta. 

 

 Constitui-se como um campo e uma prática para, com e dos setores 
populares. (...) Existindo uma grande indefinição e posição diferentes a 
respeito da própria identidade da Educação Popular. Assim, enquanto, 
para alguns, a identidade popular do educador deriva não tanto de sua 
extração de classe como de sua opção e compromisso de classe 
(TORRES, 1988. p. 19). 

 

As ações partem e se ajustam à realidade e necessidades dos grupos 

populares, valorizando e recuperando as experiências, o saber e a cultura popular. 

Procura responder coerente e globalmente aos objetivos, sujeitos, conteúdos, e aos 

princípios que animam a Educação Popular, tais como o diálogo, a práxis, a 

participação e a conscientização. Procura-se romper com os verticalismos e o 

autoritarismos e, em particular, com a educação bancária, definida por Paulo Freire, na 

relação pedagógica educador-educando. 

A Educação Popular somente pode conceber-se e conduzir-se como um 
processo, como uma atividade com sentido e perspectiva de 
continuidade, não limitada a eventos ou ações pontuais” (...) “Deve ser 
ordenado, sistemático e permanente, daí a importância ao planejamento 
e à estratégia, ao acompanhamento e continuidade das ações, ao efeito 
multiplicador de experiências e conhecimentos, etc. (TORRES, 1988. 
Pág. 20). 

 

Tudo isso se fundamenta na busca de um enfoque íntegro e educativo que 

rompa com a fragmentação tradicional do conhecimento e com os distanciamento entre 

teoria e prática, trabalho intelectual e trabalho manual, educação e trabalho, educação 

e realidade, educação e política, etc. Estabelece-se, dessa maneira, como uma prática 

não limitada às práticas formais de salas de aula, nem exclusivamente ao âmbito da 

capacitação e formação, inserindo-se como ferramenta e componente da organização 

e do movimento popular em seu conjunto. 

E, por último, afirma-se seu caráter sistemático quando percebemos que a 

“reflexão-teorização sobre a própria prática e a investigação se colocam como 

indispensáveis, necessitadas de atualização e aprofundamentos permanentes, da 
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mesma forma que a formação e a autoformação dos educadores.” (TORRES, 1988. p. 

20-21). 

A Educação Popular influenciou trabalhos em diversos campos. Não se limitou à 

área da educação, mas a infinitos lugares de construção social, a exemplo das áreas 

da saúde e da assistência social. Sabemos que ao analisarmos o conjunto da obra de 

Paulo Freire destaca-se, em termos de repercussão, o livro Pedagogia do Oprimido, 

escrito nos limiares dos anos sessenta. Hoje, esta obra acumula traduções em dezenas 

de línguas, sendo onde se reúnem os principais pensamentos freireanos. 

Scocuglia (2015) conclui que o Brasil, do presente e do futuro, precisa saber 

Paulo Freire. Na sua vasta obra tanto prática quanto teórica, se aprende ações, 

perguntas e proposições indicativas para possíveis enfrentamentos das crises e das 

enrascadas sociais, culturais, educacionais, políticas, etc., nas quais mergulhamos 

todos. Certamente, os pontos convergentes que vêm definindo a Educação Popular 

desde a década de 1960 até os dias de hoje, a contra-hegemonia das ações culturais 

dos intelectuais, a autonomia, os direitos das camadas populares ao conhecimento e à 

escola de qualidade, a oposição aos determinismos e entre vários outros, 

sustentáculos do pensamento complexo de Paulo Freire, continuarão a construir 

paradigmas fundamentais para superar os desafios postos pelas lutas de classe e a 

inspirar e influenciar ações cada vez mais críticas, a exemplo da Extensão Popular. 

 

3.3 Extensão Popular: conceito, historicidade e desafios 

 

A Extensão Popular é conceituada por Melo Neto (2014), como a “perspectiva da 

ação acadêmica com a sociedade, no sentido de melhor equacionamento do ensino e 

da pesquisa com a realidade” (p. 7). Atividades de Extensão que “não só repassa o 

conhecimento universitário às pessoas ou comunidades, como também, absorve os 

seus ensinamentos” (p. 8). 

 Neste sentido, pode-se falar da Extensão Popular como 

Expressão daquele projeto que contribua com a organização das pessoas e da 
própria universidade, na perspectiva da aprendizagem mútua de cidadania que 
seja crítica enquanto propositiva e promotora de ações, mantendo os sonhos de 
uma sociedade inteiramente banhada pela justiça (p. 8) 
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Essa perspectiva, conforme o autor (2014), se desvela como possibilidade no 

campo da Extensão Universitária, entretanto, colocando-se conceitualmente 

distanciada da extensão conservadora, adotando a perspectiva da realização de um 

trabalho contrário ao serviço mercadológico para retorno financeiro de empresas, ou 

assistencialista, mas, compreendido como uma intencionalidade de gerar processos de 

mudança na direção da justiça social.  

Ao fazer a análise histórica da Articulação Nacional de Extensão Popular 

(ANEPOP), Cruz (2010) a apresenta como uma extensão alternativa, visando a 

efetivação do compromisso social e, por consequência, a universidade cumpre seu 

papel de ensejar espaços para uma nova perspectiva educativa.  

Essa Extensão Universitária tem a possibilidade de formar novos profissionais, 

tendo como base não só uma inserção dos estudantes na realidade das classes 

populares do país, no campo ou na cidade, mas também uma inserção dotada de 

intencionalidade crítica. Por meio da ação em comunidades, esta atividade irá mediar 

um novo aprendizado estudantil através da participação da universidade em trabalhos 

sociais em diferentes territórios e situações sociais, um trabalho orientado pela 

comunicação entre comunidade e universidade, na promoção do outro.  

Ao desenvolver suas idéias, Melo Neto (2002) irá identificar os primórdios da 

Extensão Popular na América Latina a partir do ideário extensionista apresentado por 

setores compromissados do movimento estudantil, que, por sua vez, esteve fortemente 

inspirado na ideia de socialização de conhecimentos trazida pelas Universidades 

Populares européias. No Movimento de Córdoba, em 1918, a extensão é tido como 

pauta e defendida como uma articulação “necessária” da Universidade enquanto 

instituição pública com os movimentos sociais, através da idéia de divulgação da 

cultura para as classes populares.  

Este Movimento declara uma intencionalidade emancipatória dessas classes, 

acreditando que "a extensão universitária se desenvolve como uma tentativa de 

participação de segmentos universitários nas lutas sociais, objetivando transformações 

da sociedade" (pág. 16). Essas noções que construíram a Extensão voltada aos 

setores populares também estavam amplamente nas ações da extensão através da 

União Nacional dos Estudantes (UNE), a qual investia em cursos de extensão e 

divulgação de conhecimentos científicos e artísticos. Era priorizada a disseminação de 

cultura para o povo, fundada em ações como prestação de serviços e promoção de 
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cursos que apresentava em sua intencionalidade política o compromisso com as 

classes trabalhadoras e com o povo, buscando direcionar a Universidade no apoio às 

reivindicações e lutas populares e da classe operária. Segundo Sousa (1999), a partir 

da década de 1930, a União Nacional dos Estudantes - UNE vem a afirmar a defesa de 

questões sociais como a luta contra o analfabetismo, a implantação de, siderúrgicas, a 

crítica ao colonialismo, o antiimperialismo. 

Durante a década de 1940, a inserção estudantil no compromisso com as 

classes populares se intensifica através de experiências como a Juventude 

Universitária Católica (JUC), a Juventude Estudantil Católica (JEC) e a Juventude 

Operária Católica (JOC). “Neste período, a interação estudantil com as classes 

populares não se dava necessariamente através de projetos de extensão, mas, na 

maioria das vezes, as iniciativas existentes se davam por ações de protagonismo 

juvenil religioso ou político” (CRUZ, 2010. p. 117), a partir de grupos de esquerda e 

partidos políticos.  

Os primórdios de uma perspectiva de extensão popular encontram-se nestes 

primeiros empreendimentos, onde havia pouca elaboração teórica e uma tímida 

institucionalidade, mas que “ganhava sentido com o trabalho junto às comunidades em 

condições de vida mais precárias, onde a ação mais eficaz era a partilha de saberes, 

para o enfrentamento coletivo das condições que oprimiam e incomodavam” (IBIDEM, 

117).  

Essas experiências foram aprimorando suas leituras, ideologias e metodologias 

conforme insistiam em seu caráter processual e correlacionavam a ação com 

perspectivas teóricas fundamentalmente críticas e libertárias. Assim, pensamentos que 

muito nos interessam, como a autonomia e a emancipação do dos setores populares, 

permearam estes movimentos. Para isso, assim como Freire, tinham como estratégia 

tomar como ponto de partida educativo a experiência e o saber anterior das pessoas, 

bem como a inserção do trabalho de formação política e a conscientização.  

As atividades tinham como objetivo e metodologia buscar formas de análises 

profundas sobre os problemas sociais, visando encontrar suas complexas origens. A 

ação tomava espaço nas comunidades e incentivavam a participação popular de seus 

membros, decorriam da determinação em não se enfrentar somente os “sintomas” ou a 

pontualidades das causas, mas essas causas de forma estruturais e suas diferentes 

interações sociais, políticas, econômicas e culturais.  
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Muitos setores acadêmicos criaram ações de Extensão Popular décadas antes 

dessa denominação, a partir de um crescente inconformismo com a “neutralidade” 

científica institucional, característica da filosofia liberal, diante de um quadro 

efervescente de mudanças sociais. Cruz (2010) traz como um dos principais exemplos 

o Serviço de Extensão e Cultura da Universidade de Pernambuco, com o Movimento 

de Cultura Popular (MCP), onde nasceu o Método Paulo Freire, como anteriormente 

descrito. Assim, estas primeiras experiências ajudam a delinear a teoria e a 

metodologia da Educação Popular, principalmente, as presentes nas universidades, o 

que se intensificou nos anos 1960, sendo consolidado “graças aos trabalhos de base e 

as sistematizações e estudos teóricos organizados por importantes autores, com 

destaque para Paulo Freire” (pág. 118). Nesse período, a Educação Popular já se 

expressa como prática orgânica dos movimentos sociais, organizações comunitárias, 

grupos populares e outros coletivos progressistas. 

Neste período, no contexto de uma cultura política autoritária que atravessou o 

país pelo golpe militar de 1964, alguns grupos estudantis e docentes universitários 

encontraram formas de continuar lutando pela transformação social e envolveram-se 

em trabalhos sociais através da Igreja Católica, nas Comunidades Eclesiais de Base 

(CEB’s), enquanto outros militavam em ações de partidos democráticos e populares em 

clandestinidade. Sousa (1999) traz que estes trabalhos em comunidades constituíam a 

saída para o envolvimento ativo de jovens de classe média e popular na vida em 

sociedade, diante da desarticulação de muitas entidades políticas como o movimento 

estudantil e alguns partidos políticos. 

Ainda assim, encontra-se na história da Extensão Popular uma forte luta pela 

democratização em períodos autoritários. Através dessa reinvenção dos espaços de 

participação social, esses jovens que ousaram persistir mantiveram a tradição da 

Educação Popular nas universidade públicas, muito embora essas realizações se 

concretizassem de forma independente da estrutura universitária.  

Este tipo de extensão emerge da necessidade que alguns grupos acadêmicos 
sentiam em responder à emergência dos graves problemas sociais pelos quais 
passava o país. Grande quantidade de analfabetos e a maioria da população 
distante da realização de seus mais elementares direitos de cidadania. Tais 
grupos de estudantes e professores avaliavam ser função da Universidade 
contribuir nos esforços de superação deste quadro (CRUZ, 2010. p. 119). 
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Portanto, é destes experimentos que se fortaleceu uma tradição extensionista 

comprometida com as classes populares e a transformação social: a Extensão Popular.  

O termo Extensão Popular, apesar de constituir em uma ação que há muito se 

desenvolve, somente veio a ter sua denominação consolidada há poucos anos. E, 

como indica Cruz (2011), ao contrário do que pode parecer, não é apenas uma nova 

configuração ou qualificação para a extensão ou outro "jeito de fazer" extensão 

universitária, mas uma perspectiva teórica e um recorte epistemológico da extensão, 

que traz não apenas metodologias, mas intencionalidades distintas para esse campo 

acadêmico. 

Mas por que o “Popular” é fundamental para caracterizar esse tipo de Extensão? 

Melo Neto (2014), um dos principais autores a cunhar este termo, associa o 

popular, vinculado à educação, ao sentido de prática para a autonomia, enquanto seja 

capaz de gerar um saber-instrumento e, sobretudo, quando contribui para a construção 

de direção política. 

Popular, oriundo do povo, trabalho que se relaciona ao segmento social 

dinâmico, aberto, mas também conflitivo, sendo, em sua concepção, histórico e 

dialético. Na medida em que se dinamiza, também se atualiza de forma permanente. 

Ao se caracterizar com o povo, retoma uma política de resistência que, segundo 

Brandão (1980), mostra que o horizonte da Educação Popular, onde quer que esteja, 

não é meramente o homem educado, mas o homem organizado, convertido em classe 

e, também, liberto. 

 Quando classifica a Extensão Popular, Melo Neto (2014, p. 23) indica que 

O “popular” pode assumir diferentes conotações, como: o popular-folclórico, que 
abarca expressões do senso comum, presentes nas festas, danças, ritos, 
crenças, costumes e outras formas; o popular-massivo, que se inscreve no 
universo da indústria cultural, adquirindo dimensões como a apropriação e 
incorporação de linguagens, religiosidade ou outras características do povo; e o 
popular-alternativo, que se situa no universo dos movimentos sociais. 

 

Para dirigentes desses movimentos sociais, o popular pode significar “ações 

ligadas a uma parcela da sociedade que não tem acesso aos direitos, ao trabalho, 

enfim, ao mínimo de condições para uma vida digna” e portanto necessitam de um 

ajuste de tributação e, consequentemente, qualidade para o acesso. “Vem do povo, da 

classe subalterna da sociedade e atendendo aos interesses dessa classe” (p. 23). 
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Enfim, ser popular é tornar-se a própria expressão de uma metodologia, só 

tendo significado ao expressar uma visão de mundo em mudança, coerente em suas 

ações ao dispor trabalho para as situações da miséria vividas pelo povo. É uma 

expressão que “exige iniciativas políticas originais, pois marcam a própria autonomia 

desses movimentos, que constrói um novo tecido social embasado em outros valores e 

objetivos.” (Pág. 26). 

Por fim, ao fazer uma síntese das dimensões fundantes para que algo seja 

popular, segundo o autor, encontramos: sua origem e o direcionamento das questões 

que se apresentam; o componente político essencial e norteador das ações; as 

metodologias apontando como estão sendo encaminhadas essas ações; os aspectos 

éticos e utópicos que, para os dias de hoje, tornam-se uma exigência social. 

Diante do exposto qual pode ser o novo sentido que a universidade adquire por 

meio da extensão popular? Quais valores se apresentam a ação extensionista na 

perspectiva de transformação para uma sociedade na qual o sujeito, individual e 

coletivo, seja a sua figura central? 

Em uma outra análise, Melo Neto (2014), coloca esta prática tendo como 

objetivo a construção de ações geradoras de autonomia, especialmente nos setores 

mais desfavorecidos da sociedade. Transpõem os muros institucionais, abrangendo 

ações educativas em movimentos sociais e outros instrumentos organizativos da 

sociedade civil. É um “trabalho social útil”, tendo como intenção contribuir 

significativamente para a transformação da realidade social.  

O trabalho se torna também uma categoria central para a Extensão Universitária 

na medida em que se realiza-se como processo constituído através das relações 

sociais -  trabalho social útil com uma determinada intencionalidade crítica. A Extensão 

Popular é social na medida em que não será uma tarefa individual; é útil, considerando 

que esse trabalho deverá expressar algum interesse e atender a uma necessidade 

humana. 

Na perspectiva da economia clássica e, sobretudo, nas bases do modo de 

produção estabelecido, segundo Marx (1979), o trabalho pode afundar até um nível de 

mercadoria e uma mercadoria das mais deploráveis; que a miséria do trabalhador 

aumenta com o poder e o volume de sua produção. Sendo assim, o trabalho não cria 

apenas bens, ele também produz a si mesmo e o trabalhador como uma mercadoria na 

mesma proporção. 
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Sendo assim, ao traçar a importância da extensão como um trabalho, que, como 

vimos, não está livre da exploração nos modelos produtivistas, o fazer Extensão 

Popular só pode resgatar o caráter humano do mesmo. O objeto produzido pelo 

trabalho, o seu produto, precisa pertencer ao produtor, superando a alienação. Dessa 

forma, como trabalho social útil terá não só a intencionalidade, mas a capacidade de 

transformação, direcionado aos setores sociais excluídos, se realizando no conjunto 

das tensões de seus participantes. 

Melo Neto (2014) relembra que as atividades de Extensão são essencialmente 

educativas e, portanto, espraiam-se no campo da cultura e inserem-se no marco da 

produção do conhecimento e se tornam elementos de socialização dos bens culturais 

produzidos, podendo, assim como a Educação Popular, contribuir para a identidade e a 

resistência cultural das classes populares. 

São essas novas formas culturais, geradas nos setores populares e voltadas a 
um tipo de produção setorizado, que oferecem possibilidades de construção de 
iniciativas econômicas, alternativas e inovadoras dos excluídos. A efetivação de 
ações educativas pautadas pela ética avança no sentido de garantir que 
alternativas se realizem, inibindo modelos de produção que só mantêm ou 
fortalecem os mecanismos de exclusão (MELO NETO, 2014, p. 66). 

 

Calado (1998) apresenta esta educação como uma perspectiva, uma 

metodologia, ou ainda, uma ferramenta de apreensão e compreensão, interpretação e 

intervenção propositiva, de produção e reinvenção de novas relações sociais e 

humanas, podendo ocorrer nos movimentos sociais, nos espaços formais quaisquer, 

considerando que o determinante são os protagonistas dessas atividades. 

Mas que novas relações sociais humanas são essas? Quais são suas 

influências na luta de classe? 

Cruz (2010) nos ajuda a refletir que, além de gerar reflexões sobre o 

compromisso social, as atitudes, a postura diante do mundo, as vivências e os choques 

culturais também geram impactos significativos por repercutirem na emersão de um 

meio condicionante ao pensamento centrado em si e, portanto, proporciona aos 

estudantes uma oportunidade de inserção, de contribuição, de “sentir-se útil” em uma 

perspectiva coletiva. “Ao ingressarem na universidade estes estudantes têm seu 

potencial criativo e participativo alienado em função da necessidade acadêmica de 

decorar os livros e adquirir excelência em saberes eruditos. Ao se deparar com a 

emergência de problemas sociais sérios e ver que podem ajudar com seu empenho e 
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trabalho, encantam-se com a construção de um novo mundo possível ou, pelo menos, 

um trabalho pelo qual se sinta responsável e ganhe experiência prática” (p. 93). 

 Vasconcelos (2006) trabalha o envolvimento dos estudantes, iniciado a partir do 

vínculo a algumas famílias das classes populares, com a complexidade da dinâmica 

social povoada de sofrimentos, opressões e muitas possibilidades de fascinante 

criação coletiva, pode despertá-los da alienação individualista e consumista difundida 

pela sociedade capitalista e que marca tão fortemente a juventude.  

Da compaixão com os membros das famílias acompanhadas vêm a luta pela 
melhoria de suas condições, a percepção da origem social de muitos dos seus 
próprios problemas pessoais, o contato com os inúmeros constrangimentos 
políticos e culturais que dificultam a superação das dificuldades, o conhecimento 
de outros atores sociais envolvidos em lutas semelhantes, a descoberta de suas 
potencialidades pessoais como ator no jogo social e o encontro, em sua vida, da 
alegria e fascínio do trabalho coletivo criativo com significância social (p. 303). 

 

Provoca-se, assim, uma tomada de consciência nos extensionistas capaz de 

fazê-los descobrir suas próprias ambivalências, algo que, em interação com a 

complexidade do ser do outro, coloca múltiplos desafios, abre infinitas possibilidades e, 

sobretudo, exigem um salto de dimensão no seu modo de entender a pratica cientifica, 

profissional, social e cultural. 

Neste processo de ação-reflexão presente na Extensão Popular, estes 

estudantes aprendem a aprender. “Ao conviver com as pessoas das camadas 

populares, percebem que existe um saber primordial em organizar a vida diante de 

tanta privação e dificuldade. Nessa esteira, percebem que a atuação em comunidade, 

qualquer que seja, precisa estar encharcada de significado para as pessoas 

participantes” (CRUZ, 2010. p. 94). Compreendem que o conhecimento científico é 

uma parte do conhecimento total e, somente em diálogo horizontal e respeitoso com a 

vida, que esse conhecimento pulsa na realidade social. 

Para Vasconcelos (2006, p.269), é importante perceber como este processo 

reflexivo não costuma encontrar apoio nas disciplinas dos cursos. As reflexões mais 

marcantes da carreira destes profissionais tiveram que ser elaboradas apenas na 

esfera privada de suas vidas ou nos movimentos sociais em que se inseriram. 

É desta forma que compreendemos existir na Extensão Popular uma 

problematização sugerida por Cruz (2010, p.95-96) que diferente daquela sugerida por 
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algumas metodologias ativas de ensino, como a Abordagem Baseada em Problemas 

ou Problem Based Learning, PBL. Acontece que 

Muito influenciada por tradições progressistas norte-americanas, esta 
metodologia enfoca a análise da realidade a partir de situações-limite sugeridas 
pelo educador, organizadas pedagogicamente com este fim. Mesmo ressaltando 
a relevância desta perspectiva da problematização, há de se ponderar sua 
lacuna em favorecer uma problematização do mundo concreto e da realidade 
mesma que circunda o educando, não se restringindo apenas às situações-limite 
que o educador pensa serem certas ou adequadas para uma determinada 
aprendizagem. Ademais, embora reconheçamos que muitas experiências com 
metodologias de PBL atualmente buscam inserção em realidades sociais, há 
ainda de se ponderar que, na perspectiva da Educação Popular, a 
problematização e o processo de estudo dela decorrente não podem constituir o 
centro do processo de formação. Central mesmo é o encontro dos estudantes 
com o mundo e com o outro, através das vivências. 

 

 Enfim, essas experiências denominadas de extensão popular se originam na 

realidade humana e abre a possibilidade de infinitas idéias críticas para se criar 

também outro mundo, mais humanizado e com igualdade e justiça social. É o trabalho 

social transformando a natureza a partir da participação popular, e concomitantemente 

produzindo educação e cultura. 
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CAPÍTULO 4  

PRECEITOS TEÓRICOS DA AUTONOMIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

Autonomia e a Participação são temáticas que têm estado bastante presente 

em discussões nos movimentos sociais, influenciando as tomadas de decisão frente 

às demandas de suas lutas. A participação é, sobretudo, bastante reivindicada, 

questionada e até nomeada como ponto central no processo organizativo desses 

movimentos, enquanto a autonomia configura-se em um dos objetivos intermediários, 

tanto individual quanto coletiva, para a emancipação. 

Apesar da Extensão Popular não se tratar necessariamente de um movimento 

social, essas categorias não tem sido menos centrais na avaliação seu trabalho. Isso 

se dá devido ao seu caráter popular, tendo como inspiração à Educação Popular e 

seu potencial de conferir uma ‘alternatividade’ às ações educativas de uma instituição 

de ensino superior hegemônica. 

Ao se assumir como popular, a Extensão deve se aproximar de tudo que isso 

implica, que, de acordo com Melo Neto (2014),  podem ser sua origem ou 

direcionamento das questões que se apresentam; a metodologias que traz consigo 

um procedimento participativo, ou seja, um meio de veiculação e promoção para a 

busca da cidadania; o posicionamento político que se expressa numa dimensão 

propositiva-ativa voltada aos interesses da maioria. 

Portanto, ao se perceber como uma visão que exige iniciativas no plano político 

que marcam a própria autonomoia desses sujeitos e movimentos, através da 

participação popular em que constrói um novo tecido social embasado em outros 

valores e objetivos, a Extensão Popular coloca em destaque estes aspectos da ação. 

Assim, podemos analisar epistemologicamente esses conceitos para, no próximo 

capítulo, dialogarmos com as percepções e práticas daqueles que constroem esse 

trabalho. 
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4.1 Autonomia 

 

Paulo Freire anuncia o início de um de seus mais influentes livros na área da 

Educação Popular, A Pedagogia do Oprimido, com a seguinte frase: “Mais uma vez 

os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmos 

como problema. Descobrem que pouco sabem de si, de seu ‘posto no cosmos’, e se 

inquietam por saber mais”. (FREIRE, 1968. p. 33). 

O discurso de Freire evoca a essência da liberdade como parte inegociável do 

ser, liberdade essa que quando destituída oprime, mas que só através do oprimido e 

sua insurgência pode-se transformar a sociedade. 

Assim como Marx (2015) afirmava que a revolução só seria concreta ao ter 

origens nas classes trabalhadoras para que não mais exista a mais-valia, reafirmava 

Freire (1968) que a liberdade de um sujeito não pode ser objeto de posse de outro. A 

Autonomia é uma categoria central ao discutir qualquer ação que se espraie na 

Educação Popular. 

Mas, afinal, o que significa essa Autonomia tão presente nos imaginários dos 

movimentos sociais, e que eventualidades ela tem sofrido ao longo da história? 

Ao analisarmos sua incidência no processo educativo, Vayer (1993) nos 

relembra que o termo autonomia apareceu no discurso pedagógico apenas em 1960, 

um período ainda de forte definição política e que, no Brasil, era bastante acentuado.  

No plano prático das idéias pedagógicas, foram as pedagogias ativas que 

primeiro monopolizaram o termo autonomia e com essa perspectiva, pela primeira vez 

na história, surge a noção de confiança na criança, nas suas capacidades de 

aprender por si mesma. O termo autonomia é frequentemente utilizado em simultâneo 

ou relacionado com os de autogestão e responsabilização. 

Entretanto, o autor explica que convém especificar que essas ideias novas, ao 

tentar centralmente compreender a aprendizagem da criança, tiveram uma grande 

responsabilidade: permitiram a emergência e o desenvolvimento de um certo 

liberalismo no mundo da escola. O termo autonomia impôs-se progressivamente e 

substituiu os de liberdade e independência que vinham, comumente sendo utilizados 

até então. Vayer (1993) nos atenta que só as abordagens marxistas, para quem o 

importante é a classe enquanto micro-sociedade, não foram influenciadas pela noção 
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de autonomia, mas seu projeto de renovar igualmente as abordagens pedagógicas 

utilizaram termos comunicantes como “participação de todos na elaboração de 

programas” ou “iniciativa e responsabilidade com parceiros válidos e ativos”. 

De acordo com Melo Neto (1997), sob o ponto de vista etimológico, o termo 

autonomia se compõe de dois radicais: autós, que pode significar por si mesmo, algo 

que se basta (uma expressão que pode ser reivindicada por todos os humanos, em 

diferenciadas condições em que se externem) e nomia, que pode significar lei, regra, 

modelo a seguir, bem como uma região delimitada (distrito, comarca, prefeitura, 

território ou, originalmente, um campo de pastagem). O primeiro significado 

apresenta-se como uma idealização do conceito. O segundo sugere menos um 

modelo autossuficiente e mais um lugar relativo onde se busca o melhor (sempre se 

opta por aquilo que é melhor). Expressa um movimento de busca, por si mesmo, 

daquilo que é melhor. O autor teoriza que a autonomia produz uma dialetização entre 

o por si mesmo, a lei e território. 

Então ao analisarmos esta categoria, iremos recorrer a essa dialetização 

dividindo e comunicando estes três pontos, bem como analisando o tensionamento 

das correntes liberais e marxistas que circulam sempre ao redor dessa dimensão. 

Sem dúvida, os liberais foram um dos que mais influenciaram essa categoria, 

primeiro dando vida à categoria liberdade, para depois agregar a autonomia, sempre 

em virtude da valorização da individualidade do sujeito. 

A liberdade, como parte da autonomia, é uma dimensão filosófica essencial ao 

homem. A teoria liberal da cidadania, de Kant, Bancon, Hume, Hobbes, Locke, 

Rousseau e outros, afirma que todos os homens são iguais e livres por natureza. Se 

hoje presenciamos desigualdades sociais, nada mais é que o resultado do próprio 

desdobramento da igualdade e da liberdade de competição desses seres em seu 

estado natural. Para Hobbes (1983), a busca da realização pessoal, uma 

consequência da própria liberdade de todos, faria com que os indivíduos se 

chocassem inevitavelmente entre si, dando origem à toda sorte de conflitos. Sendo 

assim, Tonet (2001. Pág. 49) reconstrói que, “na ausência de qualquer elemento 

inibidor, estes conflitos tenderiam a se agudizar, pondo em perigo a própria 

sobrevivência não apenas de alguns, mas de todos os homens”. Isso explica o porquê 

os homens se viram obrigados a se organizar em sociedade e a instituir uma 

autoridade capaz de garantir que determinados limites não seriam ultrapassados. 
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Deste modo, a “desigualdade social era considerada legítima e constitutiva do mundo 

humano porque fruto do exercício da própria liberdade natural” (p. 49). Pretender 

suprimi-la equivaleria a suprimir o próprio homem de modo que o que deveria ser 

coibido seriam apenas os excessos.  

Sobre essa liberdade, cuja casualidade seria a desigualdade, Locke (2001), 

traz que essa não é uma idéia que pertencente à ação da escolha ou da preferência, 

mas do poder que uma pessoa tem de realizar ou de suspender uma ação de acordo 

com o que a mente escolher ou ordenar. Todo esse conjunto de desejos, aversões, 

esperanças e medos, que se vão desenrolando até que a ação seja praticada, ou 

considerada impossível, para Hobbes (1983) leva o nome de deliberação e a 

liberdade é o ato de fazê-lo ou evitá-lo, conforme aos próprios apetites ou aversões. 

Sendo assim, a vontade e a independência são dois grandes reguladores da 

liberdade a serem limitados, ou não, por fatores externos ao sujeito a quem o 

fenômeno pertence. São justamente estes fatores externos que irão dar forma política 

a esses fenômenos traçando a Autonomia no contexto social. Então “ser em si”, ou 

autós, requer a dialetização com as leis e o meio, nomia. 

Para Rousseau (1974), o único “ser em si” que se concebe é aquele que 

nenhum direito pode oferecer resistência. Para o autor, em seu estado natural, 

ninguém tem o direito de fazer algo que impeça a liberdade do outro, entretanto essa 

liberdade tende a ser uma variável responsável por toda sorte de conflitos, como 

coloca Hobbes ao pensar o Contrato Social. Começamos então a concordar com 

Sartre (1943) quando afirmamos que, neste cenário, a liberdade de um indivíduo está 

verdadeiramente limitada onde começa a liberdade de outro indivíduo, 

comparativamente como o cercado que divide as terras de um roçado delimitando a 

propriedade privada, estimada pelo modelo dominante. 

Apesar de Hobbes e Rousseau discordarem sobre o Estado natural, 

concordemos que o contrato social foi criado ao alvorecer da agricultura para proteger 

os interesses dos sujeitos que, através da divisão do trabalho, começavam a ter 

propriedades privadas. Rousseau considera que desde o instante em que um homem 

sentiu necessidade do socorro de outro e, assim, aumentou-se a quantidade de 

provisões necessárias, desapareceu a igualdade. Introduziu-se a propriedade, o 

trabalho tornou-se necessário e impôs a regar os campos com o suor dos homens. 
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Tonet (2001) nos relembra que, para os filósofos liberais, ao Estado cabe o 

papel de mediador para que as desigualdades sociais não se ampliem de tal modo a 

ferir o direito de todos ao acesso de um mínimo razoável de riqueza social. “Um 

instrumento não para erradicar a desigualdade, mas para equilibrá-las” (p. 49).  

Temos aí, um primeiro regulador do “ser em si”, inserindo um contexto concreto 

ao qual as idéias de liberdade, independência e vontade devem se limitar. A primeira 

dialetização da autonomia entre seus componentes: a capacidade da ação do 

indivíduo em relação à política do Estado.  

Contudo, a fundamentação dos direitos em uma pretensa natureza humana 

primária não é um consenso entre os pensadores que construíram as idéias liberais. 

Quando analisamos autores mais recentes, como Bobbio, podemos rejeitar 

explicitamente a idéia de uma igualdade natural. A condição de ser sócio histórico do 

ser humano interpela essas idéias ao analisar como a divisão de trabalho influenciou 

na diferenciação cultural e, consequentemente, na desigualdade social como um fato 

político. Bobbio (1992), considera a busca de um fundamento absoluto para regir os 

direitos humanos, derivando-os diretamente de uma suposta natureza humana, uma 

ilusão dos jusnaturalistas. Como demonstração aponta o fato de existirem direitos que 

são incompatíveis entre si e, portanto, não podem uns ser absolutamente fundados 

enquanto outros contraditos, observando assim a presença de interesses na 

construção dos direitos humanos. 

Com essas contradições nos deveres do Estado, podemos identificar que a 

moderna política democrática da sociedade, herdeira do modelo liberal clássico, parte 

também do indivíduo autocentrado que, dentro de uma comunidade político-jurídica, 

busca subverter os aparelhos públicos em prol da libertação de suas limitações. Ainda 

que o Estado insista em ‘justiça’ sua função se encontra em subversão a um modelo 

que fere diretamente o contrato social para ampliar a liberdade daqueles que tem 

poder suficiente para fazê-lo, tornando-os homens econômicos racionais, 

independentes e externos à cúpula da sociedade civil, vencendo assim, as limitações 

que as leis impõem sobre sua liberdade. 

Como se pode ver, os fundamentos clássicos têm sido, em sua essência, 

superados por contemporâneos. Em um campo concreto, para o modelo virgente não 

importa se os homens nascem iguais ou diferentes; também não importa os 

argumentos usados para fundar a vida em sociedade. Na verdade o que importa é o 
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fato de que, em todos eles, encontramos como pressuposto “o indivíduo autocentrado 

como unidade social última e irredutível. O ponto de partida é um indivíduo como um 

ente ontologicamente anterior e superior, fundante da sociedade, com todas as 

consequências que daí derivam” (TONET, 2010. pág. 51). 

O terceiro e último elemento que compõe a autonomia é o lugar, ou o território. 

Lugar é inicialmente uma porção do espaço geográfico que, ao interagir com a 

extensão espacial da jurisdição de um governo, torna-se um território. Desenha-se 

aqui a arena espacial do sistema político e divide-se em várias unidades de relações 

interacionais entre a sociedade civil, profundamente marcadas pela cultura e contexto 

histórico. Como traz Gottman (2012), “uma verdadeira expressão entre tempo e 

política” (p. 1). 

Como já ficou claro, a Autonomia ao interagir com o espaço geográfico pode 

ser limitada ou pela jurisdição do Estado ou pela posse privada de outro indivíduo. 

Essas limitações sofrem influências da relação com a economia, uma vez que o 

comércio se dá ao transformar em escambo o direito do produto de trabalho graças à 

posse particular da terra. 

 Podemos portanto compreender que o território está repleto de relações 

políticas com que as liberdades se chocam: a interação com o direito inegável à 

liberdade de outros indivíduos em seu conjunto, a sociedade civil. Marcadas por 

históricos de exploração, a interação entre as liberdades de diferentes sujeitos podem 

ser eficientemente observadas a partir das faces que representam o processo de 

formação do ser humano: história, cultura e trabalho. Para analisar como se dá essa 

interação entre os diferentes sujeitos e o que aconteceu com as contradições dos 

direitos humanos em nome da liberdade autocentrada, analisaremos melhor o 

processo de exploração dos sujeitos livres eventualmente agravados pela posse 

privada do território. 

 Anteriormente já definida por Pinto (1979. P. 122), a cultura é, por conseguinte, 

“coetânea do processo de hominização, não tem data de nascimento definida nem 

forma distintiva inicial. A criação da cultura e a criação do homem são na verdade 

duas faces de um só e mesmo processo”, que passa de principalmente orgânico 

(estado natural) na primeira fase a principalmente social (contrato social) na segunda. 

“A cultura é, pois, o processo pelo qual o homem acumula as experiências que vai 

sendo capaz de realizar, discerne entre elas, fixa as de efeito favorável e, como 
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resultado da ação exercida, converte em idéias as imagens e lembranças” (p. 

122/123). 

 Mas o que gostaríamos de avaliar é que, resultante da complexidade crescente 

das operações que esse animal se mostra no trato com a natureza material, e da luta 

a que se vê obrigado para manter-se em vida, o alvorecer de nossa história está 

composto de duas ordens de realidades, oriundas da mesma operação, a conquista 

do meio circunstante, o incremento da dominação do mundo pelo homem em ato de 

autoproduzir-se: “os instrumentos, utilizados de começo em estado natural, e logo a 

seguir intencionalmente fabricados; e as idéias, que surgem do pensamento em 

correspondência com os resultados da atividade sobre a natureza, da percepção mais 

aguda e concentrada de aspectos cada vez mais particulares das coisas e 

fenômenos, da descoberta de propriedade dos seres” (p. 123). 

 Quando analisamos a cultura como um processo indissociável do trabalho e  

do processo de produção, compreendemos como surge, desde o início, as origens do 

modelo em vigor. Para mostrarmos isso, devemos afirmar que o homem é ele próprio 

um bem de produção e assim, deparamo-nos com a raiz inicial do problema social da 

relação dos homens uns com os outros, o que consiste em nosso objetivo na ótica da 

autonomia. 

 Para afirmarmos isso, Pinto (2010, p. 124) marca:  

por um lado, a cultura existente em cada momento histórico sob a forma de 
idéias gerais, de teorias então conhecida, é absorvida pela geração presente, 
que, munida dela, estará melhor equipada para enfrentar a necessidade de 
aproveitamento dos recursos naturais e descoberta de outros; e neste sentido a 
cultura é um bem de consumo, que a sociedade obrigatoriamente, mediante a 
educação, distribui a seus membros. Mas, por outro lado, a cultura, sendo o 
acervo de conhecimentos e de instrumentos que vão permitir a exploração 
coletiva do mundo pelo operar sobre a natureza, uma força social a serviço da 
sobrevivência do indivíduo e da espécie, transforma-se em força produtiva. 

 

 Observemos que esses dois aspectos da cultura coexistem sempre em toda 

sociedade, pois são inerentes ao fato da existência humana, porém não em harmonia. 

Em certos tipos de sociedade, os dois aspectos não se encontram igualmente 

distribuídos. Daí resulta a situação em que apenas uma parte, um grupo minoritário, 

por ser o detentor da cultura enquanto bem de produção forma a classe daqueles que 

têm o privilégio de conceber as finalidades sociais. 
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 O que se passa em tempos como os atuais, porém, e em sociedades como a 

nossa, é que, por motivo do rumo tomado pela estruturação social, o homem em vez 

de se apropriar da cultura, de dominá-la, faz o inverso, aliena-se a ela. Por isso 

aparece como “culto”, enquanto o restante, as massas, que somente manejam os 

bens de produção sem os possuir e só escassamente absorvem os bens de consumo, 

adquirem a enganosa aparência de parte “inculta” da sociedade. 

Quando dizemos que o homem é um bem de produção queremos entender 
com isso que deve ser um bem de produção de si mesmo, para si mesmo, ou 
seja, que sua ação sobre a realidade deve ser utilizada apenas em benefício de 
cada homem, para torna-lo mais humanizado na sua compreensão do mundo e 
nas relações com os semelhantes. O homem, entretanto, se torna um bem de 
produção não para si exclusivamente, mas para outro, e portanto se converte 
em instrumento de utilização alheia, desaparece a dignidade que o 
caracterizava como produtor de si mesmo pela mediação da cultura que fora 
criando e acumulando, e se estabelece um regime de convivência injusto e 
desumano. (PINTO, 2010. pág. 126). 

 

 Smith (2013, p. 15-16) afirma esse ponto na história, através da divisão do 

trabalho numa sociedade bem governada:  

a riqueza universal se estenda até as classes mais baixas do povo. Todo 
trabalhador tem uma grande quantidade de itens de seu próprio trabalho para 
pôr à disposição, muito além dos que ele terá ensejo de dispor ele mesmo; e 
como cada um dos outros trabalhadores está exatamente nessa mesma 
situação, ele tem a possibilidade de trocar uma grande quantidade de seus 
próprios itens por uma grande quantidade dos de outro, ou, o que vem a ser a 
mesma coisa, pelo preço equivalente a uma grande quantidade dos de outros. 
Ele supre os outros abundantemente com aquilo de que eles possam 
ocasionalmente precisar, e eles lhe fornecem com a mesma abundância aquilo 
de que ele eventualmente necessite, e uma grande fatura se dissemina por 
todas as diferentes classes da sociedade. 

 

 Entretanto, ele mesmo afirma que “o homem tem quase sempre a necessidade 

de receber ajuda de seus irmãos, e será em vão de sua parte esperar que isso ocorra 

apenas por causa da benevolência deles”, mesmo que “em quase toda outra raça de 

animais, cada indivíduo, quando atinge a maturidade, é totalmente independente, e 

em seu estado natural não haverá ocasião para a assistência de qualquer outro ser 

vivo” (pág. 20). 

  Ao esquecer das formigas, abelhas, leões, os pinguins-reais, o cão selvagem 

africano, etc. devemos lembrar que a coletividade não é única ao ser humano no reino 

animal. Entretanto, o que diferenciará do resto é, justamente, que os animais, mesmo 
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os de complexidade orgânica relativamente alta, não produzem a própria existência, 

mas apenas a conservam com o uso dos instrumentos naturais de que seu corpo é 

dotado e que lhes permitem um conhecimento da realidade suficiente para a procura 

e identificação do alimento (Pinto, 1979). 

Logo, Smith busca afirmar que, por si mesma a diferenciação na distribuição da 

cultura não significaria uma injustiça social, pois apenas acompanha o curso da 

divisão natural do trabalho. Talvez fosse o avanço do conhecimento, se a cultura, 

depois de ser distribuída, continuasse sendo propriedade comum do coletivo e, 

portanto, apenas acidentalmente dispersada nos indivíduos que a possuem, porém 

permanecendo bem em comunidade, produzindo para todos os membros da 

sociedade os resultados benéficos de sua conservação. Não é isto entretanto o que 

historicamente ocorrerá. 

Para Pinto (1979, p. 128): 

Aqueles que representam o aspecto de produção da cultura ficam em poder de 
grupos minoritários da coletividade, resultando para estes uma acumulação de 
riquezas que os faz, numa segunda fase, tornarem-se igualmente os 
açambarcadores do consumo dos bens culturais, especialmente os de valor 
suntuário, lúdico ou de pura fruição do espírito. Os bens que corporificam as 
forças produtivas põem a seu serviço outros grupos sociais, que formarão a 
grande maioria das comunidades humanas. Quando tal divisão se dá, a cultura 
deixa de ser um bem igualitário nos dois aspectos, e o conhecimento, 
particularmente as técnicas de fabricação, assim como os instrumentos de 
operação sobre a realidade, entre os quais se contém particularmente as 
próprias mãos não serão consumidos pelos que os produzem diretamente, mas 
apropriados pelo outro grupo, minoritário, que por possuir a propriedade da 
cultura no aspecto produtivo enriquece-se espiritualmente ainda mais ao 
cumulá-la no aspecto consuntivo. 

 

O que se segue desta diferenciação é que esses bens materiais produzidos 

pelos que manejam os instrumentos materiais da cultura são-lhes arrebatados e vão 

ser propriedade dos que detêm os valores ideais da cultura: os donos dos meios de 

produção. A classe que se apropria com exclusividade da parte “culta” da cultura 

consegue, então, absorver não apenas os produtos da fabricação dos que só 

manipulam os instrumentos materiais, mas “chega ao ponto de adquirir o homem 

enquanto tal, em sua qualidade de instrumento produtivo, o que representa a forma 

suprema de distorção na apropriação da cultura” (PINTO, 1979. Pág. 130). 

Isso nega a afirmação de Smith de que a riqueza social dos modos de 

produção se estende até as classes mais baixas do povo. A riqueza social que se 
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origina na produção se torna um bem de consumo que só será adquirido através do 

capital. A retirada dos meios de produção da classe trabalhadora pela troca do salário 

em conjunto com a mais-valia é insuficiente para que o trabalhador tenha abundância 

sequer do que produz. Podemos observar isso na sociedade moderna, onde o 

pedreiro constrói uma casa de alvenaria mas mora em uma de taipa; o mecânico 

compreende o carro, mas não o possui; o agricultor trabalha em grandes latifúndios, 

mas não produz para si sequer num roçado. 

Para Freire (1968), constatar esta preocupação implica, indiscutivelmente, 

reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas como 

realidade histórica. Se os liberais todos concordam que a liberdade é um valor 

inegável à condição de ser, como pode acontecer que uns sejam e outros não? 

É que para uns ser mais está intensamente relacionado a ter mais. Essa 

desumanização não se verifica apenas nos que têm sua humanidade roubada, mas 

também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é distorção da vocação ser 

humano. Mas o que ocorre, ainda quando a superação da contradição se faça em 

termos autênticos, com a instalação de uma nova situação concreta, de uma nova 

realidade inaugurada pelos oprimidos que se libertam, é que os opressores de ontem 

não se reconheçam em libertação.  

Pelo contrário, vão sentir-se como se realmente estivessem sendo oprimidos. É 
que, para eles, “formados” na experiência de opressores, tudo o que não seja o 
seu direito antigo de oprimir significa opressão a eles. (...) Qualquer restrição a 
tudo isto, em nome do direito de todos, lhes parece uma profunda violência a 
seu direito de pessoa. Direito de pessoa que, na situação anterior, não 
respeitavam nos milhões de pessoas que sofriam e morriam de fome, de dor, 
de tristeza e desesperança (FREIRE, 1968. p. 50). 

 

Por isto é que, para os opressores 

o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, inclusive, do ter menos ou do 
nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, é ter e ter como classe que tem. Não 
podem perceber, na situação opressora em que estão, como usufrutuários, 
que, se ter é condição para ser, esta é uma condição necessária a todos os 
homens. Não podem perceber que, na busca egoísta do ter como classe que 
tem, se afogam na posse e já não são. Já não podem ser (FREIRE, 1968. p. 
51). 

 

Compreendemos então que, na dialetização dos 3 elementos fundantes da 

autonomia aqui desenvolvidos, o que diz respeito à interação entre o “por si” e o 
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“território” é o mais contraditório para os liberais. Seu sistema autocentrado impede o 

modelo em vigência de considerar que a liberdade ao ser colocada em voga no 

contrato social, implica que todos os indivíduos tem por direito serem livres. Para tal, 

subverte-se o Estado regulamentador, subverte-se a liberdade do outro e, portanto, 

sua própria humanidade por negar sua hominização. 

Ao entrar em dissonância todos os elementos da etmologia da autonomia, 

podemos até considerar que o indivíduo autocentrado não busca ser autônomo, mas 

simplesmente independente. Para comunicar esses elementos, devemos não perder 

em vista a dimensão coletiva dos espaços sociais e repensar o que significar o autos 

em constante interação com o outro e com as estruturas políticas do Estado. Dessa 

forma, talvez possamos superar o distanciamento entre as classes sociais que tem 

como desencadeante um fator histórico e não natural. Talvez possamos compreender 

uma nova lógica de sociedade, a que faz com que todo homem encontre noutros 

homens a relação de sua liberdade, mas, não pelo contrário, a limitação desta (Marx, 

1843). 

 

4.2 Participação Popular 

 

A Participação é uma categoria teórica central na Educação Popular, e, 

consequentemente, nas práticas de Extensão Popular. Segundo Nogueira (2004), 

ainda que nem toda participação social seja imediatamente política, não há 

participação que não se oriente por algum tipo de relação com o poder, tanto com o 

poder de outros atores quanto com o de determinados centros organizacionais e 

decisórios. 

O autor nos traz quatro grandes modalidades de participação: a participação 

assistencialista, a participação corporativa, a participação eleitoral e a participação 

política. De modo que: a participação assistencialista é aquela de natureza filantrópica 

ou solidária. Trata-se de uma atividade universal, encontrável em todas as épocas, que 

se mostra particularmente relevante entre os segmentos sociais mais pobres e 

marginalizados ou nos momentos históricos em que crescem a miséria e a falta de 

proteção; A participação corporativa dedica-se a defesa de interesses específicos de 

determinados grupos sociais ou de categorias profissionais. Trata-se de uma 
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participação fechada em si, que se objetiva sobretudo com um propósito particular, em 

maior ou menor medida excludente, já que quem ganha são apenas os que pertencem 

ao grupo ou associação, um exemplo é a atividade sindical; A participação eleitoral é a 

que não visa apenas a defesa de interesses particulares, interfere diretamente na 

governabilidade e tem efeitos que dizem respeito a toda a coletividade. Nela há uma 

consciência mais clara do poder político e das possibilidades de direcioná-lo ou de 

reorganizá-lo, porém, tem seus limites e não necessariamente leva a uma organização 

sustentada do Estado ou do poder político; E a participação política inclui, 

complementa e supera tanto a participação eleitoral, quanto a participação corporativa. 

Ela se realiza tendo em vista a comunidade como um todo, a organização da vida 

social em seu conjunto, ou seja, o Estado. Por intermédio da participação política, 

indivíduos e grupos interferem para fazer com que diferenças e interesses se explicitem 

num terreno comum organizado por leis e instituições, bem como para fazer com que o 

poder se democratize e seja compartilhado. Em vista disso, esse tipo de participação 

consolida, protege e dinamiza a cidadania e todos os variados direitos humanos. 

O tema da participação tem, assim, “forte conteúdo ideológico e comporta 

diferentes conceitos e definições” (NOGUEIRA, 2004, p. 129).  

 
A discussão sobre participação popular no Brasil remonta a, pelo menos, até a 

última década do século XIX (Pinheiro & Hall, 1979). O termo participação popular se 

refere a uma concepção muito mais ampla do que apenas o movimento sindical ou a 

política partidária, geralmente se refere às classes populares, embora possa incluir 

também a participação da classe média. Entretanto, diante do que nos esclareceu 

Nogueira (2004), não podemos negar que a participação popular também é 

participação política.   

 Devido às evoluções e contradições da economia política da urbanização, 

neste processo, surge a necessidade da intervenção do poder estatal para garantir a 

constante e crescente reprodução capitalista e para suprir os serviços de infra-

estrutura para as enormes massas de população que fizeram aumentar a 

“urbanização por expansão de periferias” (VALLA, 1998, pág. 8). 

 Uma outra contradição desse processo também é o surgimento da idéia de que 

o Estado é o “provedor de toda a população (...) e assim, [capaz de] resolver a 

problemática urbana, que parecia crescer sempre mais” (MOISÉS, 1985. p.18). A 
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partir disso, as margens de participação social e participação popular tem se 

misturado para representar pouca diferenciação institucional. 

 O termo participação popular tem sido fragmentado da dimensão do “popular”, 

mas ainda possui um significado especial na América Latina, que Valla (1998) traz 

como tendo “a própria idéia de uma participação popular surge, justamente, para se 

distinguir de uma outra concepção de sociedade, onde quem tem estudo e recursos 

aponta o caminho ‘correto’ para as classes populares” (p. 8). Como identificamos 

anteriormente, há um constante anseio da parte das elites e do sistema em vigor de 

controlar as classes populares e, talvez, um dos maiores desafios para uma 

participação genuinamente popular é impedir justamente que os espaços 

participativos sejam controlados por interesses que não o do povo. 

Freire (1968, p. 42) aponta essa questão como um dos problemas mais graves 

que se opõem à libertação: 

“A realidade opressora, ao constituir-se como um quase mecanismo 
de absorção dos que nela se encontram, funciona como uma força de 
imersão das consciências. Neste sentido, em si mesma, esta realidade 
é funcionalmente domesticadora. Libertar-se de sua força exige 
indiscutivelmente, a emersão dela, a volta sobre ela”. 

 

O que difere, fundamentalmente, a participação popular da participação social 

são as origens e o direcionamento das questões que se apresentam; o componente 

político essencial e norteador das ações; as metodologias apontando como estão 

sendo encaminhadas essas ações; os aspectos éticos e utópicos que, para os dias de 

hoje, tornam-se uma exigência social (MELO NETO, 2014), além de organicidade dos 

segmentos sociais explorados, oprimidos e subordinados, cujos temas, quase sempre 

de maior incidência em suas vidas, em seu cotidiano são: trabalho, habitação, 

alimentação, participação, dignidade, paz, direitos humanos, meio-ambiente, gênero, 

gerações, etc. (SOUZA, 1999, p. 38). 

 Apesar dos esforços, Valla (1998, p. 9) identifica que “o tom vago e difuso em 

que a proposta de participação popular aparece em textos oficiais, ao lado de sua 

frágil normatização, tende a torná-la, como consequência, algo centralizado nas mãos 

dos técnicos e na burocracia governamental”. O autor também afirma que a proposta, 

contraditoriamente coercitiva, da integração dos grupos ‘marginalizados’ parte do 

princípio de que a maioria da população, em razão da sua pobreza, encontra-se ‘fora’ 
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da sociedade e apesar da participação abrange-los, ela é incapaz de transformar esse 

paradigma. Culpabilizam, assim, aqueles que estão ‘fora’, e que precisam ser 

animados, incentivados, esclarecidos, para poderem participar dos benefícios do 

progresso econômico e cultural, assim, as políticas de participação social possuem 

esse objetivo, mas nunca os de incluí-los na população que não se encontram nas 

margens. 

 Essa concepção reformista cria programas sociais governamentais que, 

embora atenda direitos dos trabalhadores, também visam ajustar os indivíduos ao 

meio, ou seja, ao sistema capitalista. Por outro lado, ações assistencialistas de grupos 

religiosos há muitos anos vem se desenvolvendo com vistas a integrar os chamados 

marginalizados através dos atos de caridade. O maior problema desses tipos de 

participação social é que são meros paliativos. 

Algumas das formas de participação, leia-se participação assistencialista, 

sempre estiveram no ideário de ação visando as classes populares. Os mutirões de 

ajuda mútua, os grupos de igreja, as redes de apoio, ou até as mais complexas como 

a autogestão ou o sindicalismo.  

Entretanto, Conforme Valla (2014), a classe dominante tem dificuldade em 

aceitar que as pessoas “humildes, pobres, moradoras da periferia” são capazes de 

produzir conhecimento, são capazes de organizar e sistematizar pensamentos sobre 

a sociedade, e, dessa forma, fazer uma interpretação que contribui para a avaliação 

que nós fazemos da mesma sociedade. Na análise do autor, isso pode gerar um 

paternalismo de conhecimento e ação que dificilmente terá a capacidade de atender a 

demanda real, principalmente ao levar em conta a complexidade cultural e 

socioeconômica da população em questão. Quando as ações acabam por não ter a 

adesão esperada, entra a ação de culpabilização do sujeito em situação de 

vulnerabilidade social. 

O que, frequentemente, para o profissional traduz esse conformismo, pode ser 

para a população uma avaliação rigorosa dos limites de melhoria. Nesse mesmo 

sentido, há estudiosos da questão de participação popular que entendem que: 

embora haja profissionais preocupados com a necessidade de a população 
organizar-se e reivindicar seus direitos e serviços básicos de qualidade, na 
realidade a tradição dominante no Brasil é a do convite das autoridades para 
que a população tenha uma participação mais frequente, pois querem a 
participação da população para poder solucionar problemas dos quais não dão 
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conta. Nesta concepção está incluída a idéia de que a aceitação do convite de 
participar seria uma forma de legitimação dos governos (VALLA, 1998. p. 15). 

  

Embora muitos profissionais que se engajam na participação popular tenham 

intenção de colaborar para uma solução efetiva e de acordo com os interesses 

populares, é possível esta população encare estes profissionais como sendo 

submissos às propostas das autoridades, em quem aprenderam por tentativas e erros 

a não crer. Daí sua frequente falta de interesse em participar.  

Martins (1989) conclui que é necessário compreender as condições e 

experiências de vida, como também a ação política da população, seja acompanhado 

por uma maior clareza das suas representações e visões de mundo. Se não, corre-se 

o risco de procurar (e não achar) uma suposta identidade, consciência de classe e 

organização que, na realidade, é uma fantasia do mediador. 

Além disso, ainda há o desafio de vencer a concepção de que quando há 

igualdade dos saberes dos profissionais e da população, isso se dá devido a idéia de 

que o saber popular copia o dos profissionais, que os adquire numa via educativa 

unidirecional. “Os saberes populares são elaborados sobre a experiência concreta, 

sobre vivências, distintas daquelas do profissional. O profissional oferece seu saber 

porque julga o da população insuficiente, e, por esta razão, inferior, quando, na 

realidade, é apenas diferente” (VALLA, 1998. p. 14). 

Após identificarmos as contradições e desafios trazidos por Martins e Valla, 

dois grandes teóricos sobre a compreensão das classes populares após Freire, 

podemos afirmar que a Educação Popular consiste numa ação que visa a superação 

desses obstáculos pela aproximação do popular como eixo central de sua 

preocupação. 

Para Torres (1988), a Educação Popular se apóia no processo de participação 

através de três dimensões: a participação como uma condição de êxito do processo 

educativo; a participação como uma atitude permanente de ação nas decisões que 

afetam os interesses dos setores populares; e a participação como uma ação 

orientada para garantir a autenticidade do processo das duas dimensões anteriores. 

Entretanto, eu adicionaria que apesar de muitos autores terem complementado 

o pensamento de Paulo Freire, ele ainda é uma das melhores referências que se 

pode ter acerca de como trabalhar com as classes populares. No texto Pacientes 
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Impacientes, anteriormente citado, publicado em 2007, Freire reafirma o 

direcionamento da participação popular ao afirmar ser fundamental "saber mudar", 

isto é, "saber mudar na direção que busca a igualdade de oportunidades e de 

liberdade para todos e todas". O educador lembrou que ocorrem momentos em que 

"nossas ações se tornam difíceis de serem desenvolvidas e nos perdemos no meio do 

caminho" e que, na maioria das vezes, nem percebemos, pois "herdamos de nossa 

história a tradição de não termos tido, como povo, a chance de participar das 

decisões da sociedade". Assim, ao tentarmos a participação, "acabamos por utilizar 

as mesmas ferramentas das classes dominantes" (FREIRE, 2007. p. 34). 

Nas palavras de um outro autor crítico, “o elemento intelectual ‘sabe’, mas nem 

sempre compreende, e muito menos ‘sente’” (GRAMSCI, 1978, p. 243). Isso implica 

afirmarmos que ao conceber o nosso trabalho como verdadeiramente popular, 

podemos mobilizar novas percepções que melhor nos ajuda a interagir e adquirir 

valores com os setores populares. 

A nosso ver, quando a ação é verdadeiramente popular, e tem no popular a 

sua origem espontânea, o trabalhador que interage é quem está exercendo a 

atividade de participar de uma sociedade que detém um conjunto cultural que 

descende de experimentar o próprio mundo, uma sociedade a qual este profissional 

se encontra na periferia e pouco integrado. Através dessas relações de participação 

de ações populares, acadêmicos podem adquirir novos olhares e novas formas de se 

relacionar com o meio e com aqueles que nele encontra. 

Talvez esse seja a maior conquista das ações populares, fortalecer as redes de 

apoio em ações conjuntas para manter ativas a arte de fazer, que se constituem em 

milhares de maneiras espontâneas pelas quais o povo aprende o conhecimento 

presente nos espaços organizados pelas produções socioculturais que a eles foram 

alienadas.  

Assim, parece que uma das maiores contribuições da Educação Popular na 

participação popular é justamente dar esse impulso contrário. Enquanto as estratégias 

de participação social procuram normatizar as expressões do povo nos espaços de 

cidadania, devemos extrapolar esse entendimento limitado para diminuir o isolamento 

da sociedade central às culturas da margem. 

Ao ser bem sucedido nessa empreitada, a interação entre diferentes classes 

sociais podem resultar numa nova forma dos sujeitos se relacionarem. Uma que 
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possa garantir que os valores de comunidade, potentes nas periferias, percorram 

distâncias cada vez maiores, extrapolando àqueles que possuam o registro da 

identidade cultural do território. Talvez esse seja um dos maiores potenciais, pouco 

explorados e, de riqueza fundante, para as ações da Educação Popular que procuram 

a transformação verdadeiramente emancipadora. 
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CAPÍTULO 5 

PRÁTICAS DE EXTENSÃO POPULAR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E NUTRIÇÃO 

NA ATENÇÃO BÁSICA: PROMOVENDO AUTONOMIA E PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

 

5.1 Programas Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção 

Básica 

 

 O Programa de Extensão “Práticas Integrais de Promoção da Saúde e 

Nutrição na Atenção Básica − PINAB” atua há nove anos desenvolvendo iniciativas 

comunitárias de Educação Popular no campo da Promoção da Saúde e da 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Vinculado institucionalmente ao 

Departamento de Nutrição (DN) do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e ao  

Departamento de Promoção da Saúde (DPS) do Centro de Ciências Médicas 

(CCM) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), busca apoiar trabalhadores de 

saúde, lideranças e sujeitos comunitários em processos do cuidado em saúde, de 

participação social nas políticas públicas e de combate à fome e à pobreza, 

sobretudo através da construção compartilhada de trabalhos em grupo.  

 Segundo Cruz (2015), o PINAB vem atuando em grupos sociais de 

comunidades situadas no bairro do Cristo Redentor, no município de João Pessoa-

PB, a maioria em situação de exclusão social e econômica. Com passar do tempo, 

foi ocorrendo uma formação de vínculos mais sólidos com as lideranças das 

comunidades Jardim Itabaiana, Boa Esperança e Pedra Branca, localizadas no 

referido bairro. Na Comunidade Jardim Itabaiana, existe 1.768 famílias; na de 

Pedra Branca, 525; e na de Boa Esperança, 584, totalizando 14.385 pessoas, que 

fazem parte do grupo social das classes populares. Muitos são trabalhadores, em 

condições difíceis de sobrevivência, sem acesso garantido aos direitos sociais, 

como emprego, moradia, segurança e lazer. 

 De acordo com Cruz (2015), no território dessas três comunidades, estão 

presentes alguns equipamentos sociais públicos, como: Unidades de Saúde da 

Família (USF), Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro de Referência 

da Assistência Social (CRAS), Cozinha Comunitária, Centro de Atenção Integral à 

Saúde (CAIS), Associação Promocional do Ancião (ASPAN), Pastoral da Criança, 

Creches, entre outros. Destes se destacam a USF Vila Saúde e a Escola Municipal 
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de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos, sendo estes os que primeiro firmaram 

parcerias importantes para a inserção do Programa nas comunidades. 

 Segundo Cruz (2015): 

 

A USF Vila Saúde é vinculada ao Distrito Sanitário II da Secretaria de 
Saúde do município de João Pessoa e consiste na unificação de 
quatro equipes que já atuavam nas comunidades citadas, possuindo 
uma área de cobertura com aproximadamente 20.000 pessoas 
(4.000 famílias): Jardim Itabaiana I, Jardim Itabaiana II, Pedra Branca 
I e Pedra Branca II. (CRUZ, 2015, p. 171). 

 E ainda:  

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos 
(EMEFAA) localiza-se vizinha à USF Vila Saúde. Funciona nos três 
turnos, com 1.243 alunos. Porém o turno matutino (de 1ª à 4ª série 
do ensino fundamental) e o vespertino (de 5ª à 8ª série do ensino 
fundamental), período em que o Programa atua, totalizam, cada um, 
400 alunos, 17 professores e três merendeiras. A Escola tem amplas 
instalações físicas, com salas de aula, biblioteca, laboratório de 
micro-informática, cozinha, gabinete odontológico, horta e sala com 
material audiovisual, quadra, entre outros. Funciona com atividades 
de ensino fundamental e de Educação de Jovens e Adultos. 
Apresenta também atividades complementares, como o 
acompanhamento pedagógico (reforço escolar); banda marcial; 
pintura, grafite, desenho, escultura, colagem, desenho gráfico, além 
de ações na área de esporte, lazer e recreação. (CRUZ, 2015, p. 
172). 

  

 A construção do PINAB teve início em meados de 2006. Segundo Gonzaga et 

al. (2016), em seu início, o Projeto tinha como principal motivação o desejo de 

realizar uma prática ampliada no âmbito da Nutrição, com o olhar voltado para a 

integralidade do indivíduo, associada à realidade social das comunidades. Durante 

a graduação de Nutrição, os estudantes indagavam como entrelaçar o saber 

acadêmico com essa realidade, mas tinham dificuldades para encontrar esse 

espaço nos conteúdos ofertados pela Universidade, principalmente se dando de 

forma compartilhada com esses grupos populares. A organização curricular 

demonstrava-se, em boa parte, distante dos problemas sociais, apesar da Paraíba 

estar convivendo com significativos problemas relacionados à fome, à insegurança 

alimentar e à miséria. 

 Tófoli et al. (2014) coloca que, influenciados pelas bases éticas e 

epistemológicas implícitas e explícitas às orientações curriculares sistematizadas 

por Abraham Flexner, no início do século XX, os cursos de graduação na área da 

saúde, historicamente, formam profissionais voltados para a concorrência no 
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mercado de trabalho, enxergando as patologias e os procedimentos em detrimento 

dos sujeitos e suas vidas, portanto uma prática profissional tecnicista e biologicista. 

 Entretanto, o conceito de Promoção da Saúde inaugura um debate 

internacional destinado a criar uma prática de saúde resolutiva frente às mudanças 

políticas, demográficas e epidemiológicas que nunca cessam de ocorrer. Segundo 

Tófoli et al. (2014), a Promoção da Saúde representa uma estratégia promissora 

para enfrentar os múltiplos problemas que temos afrente, tendo como proposta a 

junção de saberes técnicos e populares e a mobilização de instituições e 

comunidades, com o intuito de potencializar o protagonismo dos sujeitos na luta 

pela melhoria de sua qualidade de vida e saúde. 

 Com um cenário composto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fruto de lutas 

populares culminadas na Constituição Federal de 1988, a Atenção Básica em 

Saúde munida com a Estragégia da Saúde da Família, que nasce com o Programa 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e a evolução de políticas públicas como o 

Programa Fome Zero (PFZ) e Progrma Bolsa Família (PBF) que se estabelecem 

como meios para garantir o Direito à Alimentação Adequada (DHAA) e Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN), bem como a consolidação do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e à Pobreza (MDS), passamos a ter 

respaldo institucional para empreender programas e estratégias afirmando que a 

saúde, em sua forma integra, é um direito inegável aos seres humanos. 

 Diante deste contexto, passa a ser fundamental para as lutas populares o 

fortalecimento desses elementos também no ensino superior. 

 A UFPB encontrava-se com iniciativas ricas de extensão universitária na 

perspectiva da Educação Popular, sendo de acesso aos estudantes dos mais 

variados cursos.  

 

Como referência, apresentavam-se historicamente três experiências, 
que se construíram em meados da década de 1980: o NAC (Núcleo 
de Ação Comunitária) no final da década de 1980; o Programa 
Interdisciplinar de Ação Comunitária (PIAC), desde 1990, e projeto 
ENEC (Estágio Nacional de Extensão em Comunidades), desde 
1999, ambos coordenados por Emmanuel Falcão, assessor de 
extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
(PRAC) da UFPB; e o Projeto Educação Popular e Atenção em 
Saúde da Família, PEPASF, criado pelo professor Eymard 
Vasconcelos em 1997. Esses foram pioneiros no sentido de reunir 
estudantes e o movimento estudantil em experiências de extensão 
no campo da saúde. (CRUZ, 2015, p. 175). 
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 No que tange a ação estudantil, a origem do PINAB contou, em sua maioria, 

com ex-participantes do PEPASF, embora houvesse alguns que não estavam em 

projeto nenhum. De acordo com Cruz, Pereira e Vasconcelos (2015), os até então 

13 anos de experiência do projeto PEPASF, vinham demonstrando a 

potencialidade da Educação Popular como uma possibilidade metodológica 

inovadora para a saúde, com uma inserção comprometida da Universidade na 

sociedade e uma formação crítica e humanística dos futuros profissionais. Suas 

experiências foram inspiração para diferentes atores de muitos setores da 

Universidade, provocando-os a criar e impulsionar iniciativas  na extensão ou 

reformular os cursos de graduação (como foi o caso dos módulos horizontais no 

curso de Medicina da UFPB). 

 Vislumbrando um espaço específico de vivência da Nutrição, na perspectiva 

da Educação Popular, com a união de uma professora do Departamento de 

Nutrição e dois ex-extensionistas do PEPASF como idealizadores, iniciou-se a 

construção do PINAB, até então “Projeto Práticas Integrais da Nutrição na Atenção 

Básica”. Foram 24 estudantes do primeiro ao oitavo semestre do curso de Nutrição 

da UFPB, que ingressaram a turma pioneira no ano de 2007. 

 Na medida em que o extensionista se aproximou da comunidade e dos seus 

sujeitos, foi se desvelando práticas acadêmicas, de forma crítica, mediante 

experiências inovadoras e alternativas ao currículo oficial. Segundo Pereira et al. 

(2014), interagir com a realidade das classes populares permitiu uma maior 

sensibilidade e reflexão crítica quanto a elementos como a desigualdade, a 

marginalização e a opressão. 

 Cruz, Pereira e Vasconcelos (2011) nos lembram que, nessa direção, 

procuramos estimular a formação permanente do estudante, trabalhando 

sistematicamente as problemas que passa a encontrar. Trabalhar com Educação 

Popular, num contexto de práticas acadêmicas hegemonicamente dominadoras, 

exige problematização e investimento nos processos de autonomia dos educandos. 

 

Ao envolver-se com a organização estrutural do Projeto, planejando 
ações, pensando nas articulações políticas e institucionais, cuidando 
do andamento da ação de extensão, o estudante se sente 
verdadeiramente responsável pela ação como um todo, visto que, na 
prática, compreende que ali existe gestão descentralizada. [...] O 
projeto só anda com a participação ativa e o envolvimento de todos 
em sua condução. Isso tem se mostrado ser extremamente 
pedagógico para a formação estudantil com postura crítica e senso 
de organização política transformadora. (AZEVEDO, 2011, p. 109). 
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 No início do Projeto, foi investido muito na organização de ações educativas 

coletivas, em detrimento das vivências mais individuais. Além disso, as atividades 

ocorriam, com maior frequências, no espaço interno da USF Vila Saúde. 

“Acreditamos que, apesar de constituir-se como um elemento importante do 

projeto, a vivência não pode se restringir a esse âmbito”. (CRUZ; PEREIRA E 

VASCONCELOS, 2011, p. 347). 

 Com a aproximação à USF, por muito tempo, foi mantido um distanciamento à 

comunidade. Não era algo intencional, mas existia pouco contato com as 

lideranças comunitárias, os movimentos populares locais e sua história. Nessa 

mesma época, se iniciava um movimento pela participação popular na USF Vila 

Saúde. Segundo Cruz, Pereira e Vasconcelos (2011), a comunidade exigia 

reuniões com a equipe de saúde da família e a gestão. Passamos, então, a 

frequentar esse espaço de maneira ativa e participativa. Esse espaço veio a ser 

conhecido como “Espaço de Diálogo” e, por muitos anos, foi a estratégia de 

conselho local de saúde entre a comunidade e o serviço, mediante à 

impossibilidade de oficializá-lo como parte do controle social da gestão. O “Espaço 

de Diálogo” foi uma experiência de muitas conquistas, com a qual, a contribuição 

do PINAB recebeu o prêmio Sérgio Arouca de Gestão Participativa, em 2012. 

 De acordo com Cruz (2014), com o passar do tempo, as ações do PINAB 

foram concentrando suas iniciativas em espaços da comunidade, sendo planejadas 

e acompanhadas por referências populares locais, particularmente Dôra Costa 

Brito (liderança comunitária da região, atualmente trabalhando como merendeira) e 

Eulina Pereira (ACS e educadora popular, vinculada a iniciativas de educação de 

jovens e adultos e ações da Pastoral da Saúde no território). 

 Segundo Cruz; Pereira e Vasconcelos (2011), no início, o Projeto se dividia 

em cinco ações, cada ums apoiando a organização de atividades coletivas com os 

seguintes grupos na comunidade: Grupo de Gestantes, Grupo de Idosos, Grupo de 

Famílias Beneficiárias pelo Programa Bolsa Família (PBF); Grupo de Escolares; 

Educadores Populares e Lideranças Comunitárias, através do Grupo  

“Mobilizações Populares”, apoiando o “Espaço de Diálogo”. Além destas práticas, 

cada grupo ainda estava inserido em mais três frentes de atuação: visitas 

domiciliares; aconselhamento dietético individual; e gestão do projeto através da 

participação dos estudantes em comissões, na perspectiva de descentralizar as 

atividades organizativas e instigar o caráter pró-ativo dos extensionistas. 
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  O trabalho no apoio ao desenvolvimento de grupos comunitários possibilitou 

estimular a criação de coletivos interessados em ressignificar o conceito de saúde 

naquela comuinidade. Ou seja, transpor a dimensão puramente clínica e 

assistencial ainda predominante nesse campo. Para Cruz; Pereira e Vasconcelos  

(2014 apud VASCONCELOS, 2007, p. 58) “os problemas individuais de saúde 

assumiram uma dimensão coletiva, podendo então ser enfrentados com reflexões e 

discussões, lutas políticas, criação de redes de solidariedade e manifestações 

culturais”. 

 Em 2009 e 2011, o PINAB foi contemplado pelo edital do Programa de Apoio 

à Extensão Universitária (ProExt) da Secretaria de Educação Superior (SESu) do 

Ministério da Educação (MEC), além de ser desde 2008 continuamente aprovado 

no Programa Bolsas de Extensão (PROBEX) da Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários (PRAC) da UFPB. 

 De acordo com Carneiro et al. (2014), a partir de 2012, o Projeto integrou-se 

também como atividade vinculada ao Departamento de Promoção da Saúde da 

UFPB, possibilitando o engajamento de estudantes de diversos outros cursos, 

fomentando a construção do conhecimento de modo interdisciplinar. Valorizar a 

interdisciplinaridade nos locais que trabalham com a saúde, permitiu favorecer o 

entendimento da complexidade do sujeito e a maior resolutividade das questões 

ligadas ao cuidado em saúde. Além disso, segundo Vasconcelos (2014), a 

dimensão da interdisciplinaridade tem sido bastante enfatizada no debate em torno 

da Promoção da Saúde e da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), eixos 

orientadores do PINAB. 

 Um elemento fundamental foi a efetivação da participação de ex-estudantes, 

egressos do PINAB, como membros da coordenação do mesmo, mantendo vínculo 

voluntário com a UFPB. Para Cruz (2014), tratava-se de profissionais graduados na 

área de saúde, que buscaram voltar ao PINAB enquanto cursavam espaços de 

pós-graduação, trabalhavam em cenários que não exigiam dedicação integral, etc. 

Nesses termos, pudemos ampliar o raio de ações do PINAB, o que permitiu 

configurá-lo como Programa, pois havia mais profissionais dedicados ao 

acompanhamento e orientação estudantil no cotidiano. 

 O Programa se organiza hoje por meio de uma gestão compartilhada, a qual 

operacionaliza-se a partir das reuniões: de orientação dos estudantes; de 

formação, incluindo temáticas relacionadas às ações; e de planejamento quinzenal 

com a comunidade e as equipes de saúde. 



106 

 

No início de 2013, decidimos levar a reunião deliberativa e de 
planejamento do PINAB para dentro do território. Nestes encontros, 
convidamos a participação de todos os sujeitos locais, seja serviço, 
da escola, da comunidade, a participar. Passamos então a realizar 
reuniões quinzenais naquele território, [...] o que levou uma inserção 
mais regular e radical dos mesmos no planejamento, preparação, 
acompanhamento e avaliações de nossas ações. (CRUZ, 2014, p. 
98). 

 

 Nesses termos, a gestão do Programa passou a ser compartilhada não só 

entre os dois docentes coordenadores, mas entre 4 profissionais coordenadores 

voluntários e 4 coordenadoras comunitárias, sendo 3 moradoras da comunidade 

Boa Esperança e 1 da comunidade Jardim Itabaiana. 

 Apesar de já ter desenvolvido uma série de ações com diferentes públicos, 

como gestantes e puérperas, crianças, adolescentes, merendeiras, beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF), gestão participativa em saúde do município, saúde 

do trabalhador, grupos de Educação em Saúde de demanda espontânea, e de ter 

também desenvolvido cursos de saúde comunitária e curso de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN) com moradores e ACS, etc.; O PINAB passou a se 

concentrar a partir de 2016 em 7 ações no campo da Extensão. São estes: 

 Grupo em Saúde Mental “Brincando com a mente”; Grupo de Educação em 

Saúde de Hipertensos e Diabéticos “HiperDia”; “Grupo de Caminhada”; “Fórum 

Intersetorial de Promoção da SAN”; Grupo de “Terapia Comunitária”; e a 

construção de uma horta comunitária urbana chamada “Horta no Vila”. Como 

também ações em apoio ao Movimento Popular de Saúde da Paraíba (MOPS-PB) 

e à Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em 

Saúde da Paraíba (ANEPS-PB). 

 

•  “Brincando com a mente”  

 A necessidade da ação veio diante de reflexões sobre o uso desenfreado de 

medicação e o pouco acesso que os residentes médicos tinham com a população 

que fazia uso de psicotrópicos na comunidade Boa Esperança. O organização é 

construída em reuniões com os trabalhadores da USF e a equipe de residentes 

multiprofissionais vinculados à UFPB e a Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da 

Paraíba. A atuação se dá de forma interdisciplinar utilizando estratégias 

metodológicas e os olhares da Educação Popular para o “bem-estar e a promoção 

da saúde dos participantes, refletindo sobre o processo saúde-doença e 
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observando as dificuldades que se encontra na construção do cuidado em saúde 

mental” (GONZAGA et al., 2016, p. 8).  

 Os encontros do Grupo com a comunidade acontecem uma vez ao mês, nas 

terças-feiras pela manhã, e contam com a participação de cerca de 30 pessoas, 

incluindo cuidadores e familiares. Nas atividades, é comum a utilização de rodas de 

conversa; dinâmicas com foco na autoestima, conhecimento da vida e da história 

de cada um, permitindo a aproximação entre as pessoas para estabelecer relações 

educativas coletivas, promovendo o bem estar e distanciando os intervalos entre as 

crises e surtos; puderam ser amplamente utilizados as danças e alongamentos e 

as oficinas de aprendizado, como confecção de objetos com materiais reciclados.  

 Dentre os resultados, percebe-se a importância deste espaço para os 

usuários, onde os mesmos sentem-se amparados e seguros, além de tirá-los de 

suas rotinas e melhorar sua autoimagem.  

 Sobre os resultados: 

 

Nota-se que tais atividades proporcionaram aos integrantes mais 
consciência sobre o próprio corpo, construção de vínculos afetivos e 
desenvolvimento das potencialidades de resiliência e de superação 
individuais e reflexão sobre o processo de saúde e doença. Além 
disso, incentiva o fortalecimento da integração dessas pessoas no 
âmbito comunitário, garantindo sua inclusão e participação social, 
fortalecendo o trabalho integrado da equipe no contexto da saúde 
mental. Prova concreta destas reflexões foi a solicitação de alguns 
usuários para a redução dos psicotrópicos utilizados (GONZAGA et 
al., 2016, p. 6-7). 

 

 

• “Hiperdia”  

  O Grupo se dá simultaneamente nas comunidades Jardim Itabaiana e Pedra 

Branca. As ações são realizadas de forma quinzenal, nas quintas-feiras pela 

manhã, por meio de rodas de conversa e de dinâmicas coletivas. Se procura 

vencer a visão biologicista acerca do indivíduo meramente adoecido com 

hipertensão ou diabetes, para a Promoção da Saúde pautada na integralidade do 

sujeito. O objetivo é que cada pessoa que porte essas doenças e suas 

necessidades possam compreendê-las e adequá-las em sua realidade de forma 

autônoma. 

 Segundo Gonzaga et al. (2016, p. 7) é uma opção utilizar sempre 

“metodologias lúdicas, criativas, ativas e problematizadoras, no sentido de facilitar 

a construção compartilhada do conhecimento, estabelecendo diálogo sobre 
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saberes e experiências dos usuários acerca dos aprendizados e desafios” da 

relação com a Hipertensão e Diabetes. Bem como da partilha de conhecimentos 

técnicos e científicos significativos, colocando-os a serviço da qualidade de vida 

destes usuários, e seus familiares.   

 “São discutidos temas como os cuidados com a alimentação, prática de 

atividade física, fortalecimento do autocuidado, saúde do homem e da mulher, 

dentre outros”. (GONZAGA et al., 2016, p. 7). Os temas de cada encontro são de 

decisão dos usuários, deste modo, busca-se inseri-los no contexto do planejamento 

da prevenção por parte da USF Vila Saúde, incentivando-os a estar coerentes na 

realidade de seus usuários e fortalecendo a importância da proatividade no 

processo do cuidado.   

 

•  “Caminhada”  

 A Caminhada surgiu como desdobramento do Grupo HiperDia, tendo o 

objetivo de estimular a prática da atividade física em consonância à ocupação 

coletiva dos espaços recreativos públicos de certa periculosidade, como as praças 

da comunidade Jardim Itabaiana e os arredores do estádio José Américo de 

Almeida Filho, inspirando suporte e segurança para o cuidado da saúde. 

Os encontros ocorrem duas vezes na semana, um grupo na segunda 
e outro na sexta, ambos no turno da tarde, com práticas de cuidado 
corporal, momentos meditativos e de autocuidado, ou mesmo de 
ações com dança e descontração, as quais são promovidas junto 
com o grupo de usuários e de trabalhadores de saúde, antes do 
início da caminhada propriamente dita (GONZAGA et al., 2016, p. 8). 

  

 É importante frisar que este Grupo vem se configurando como um espaço 

comunitário de apoio social relevante e de solidariedade para a inserção dos 

usuários, de maneira sistemática, em iniciativas da qualidade de vida.  Além de 

que, mediante essa intervenção, vem sendo criada uma rede de amizade, afetos e 

vínculos, a partir da USF Vila Saúde, que passa a ser um local de encontro e 

cidadania, não só onde se trata o processo saúde-doença. 

 

•  “Terapia Comunitária”  

 A Terapia Comunitária ocorre semanalmente, nas quartas-feiras a tarde, e 

inclui aproximadamente 35 mulheres, tendo um número inestimado de participantes 

ao longo dos anos.  
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A Terapia Comunitária (TC) foi desenvolvida pelo Prof. Adalberto 
Barreto no ano 1987 na comunidade do Pirambu, em Fortaleza – CE, 
visando atender às necessidades de saúde da comunidade e 
surgindo, dessa forma, como ferramenta de cuidado nos programas 
de inserção e apoio à saúde mental da população. Utilizada como 
espaço de acolhimento, escuta, troca de saberes e partilha de 
sofrimentos, emoções e decepções, a TC busca de maneira circular 
e horizontal acolher e aliviar o sofrimento e as inquietações, 
promovendo o bem estar mental, melhorando, assim, a qualidade de 
vida e a rede comunitária de solidariedade daqueles inseridos no 
grupo (CRUZ, 2015 apud ROCHA, 2009, p. 244).  

 

 A Terapia Comunitária é coordenada por uma ACS da Equipe Jardim 

Itabaiana II da USF Vila Saúde, também liderança comunitária e coordenadora 

comunitária do PINAB. O grupo promove “dinâmicas construtivas, momentos de 

relaxamento e conversas não só sobre os sentimentos pessoais, mas também 

sobre diversos assuntos, de forma descontraída e animada”. (CRUZ, 2015, p. 244).  

São mulheres que  

acreditam na superação das dificuldades por meio do contato com o 
outro e da troca de experiências, a TC abre espaço para o diálogo, a 
escuta, a troca de saberes e de expressões artísticas, já que há 
momentos em que os integrantes podem cantar, dançar, contar 
piadas e recitar poemas, em dinâmicas. (CRUZ, 2015, p. 244). 

 

 “Além disso, favorece a reivindicação dos direitos dos envolvidos, já que o 

espaço proporciona às pessoas o resgate de vínculos afetivos e sociais que 

funcionam como instrumento de agregação, mobilização e inclusão social” 

(GONZAGA et al., 2016, p. 8). 

 A inserção de extensionistas para auxiliarem a Terapia Comunitária tem o 

intuito de fortalecer esse espaço no território, além de promover uma aproximação 

com uma educadora popular experiente que muito tem a ensinar sobre a condução 

de uma ação coletiva. 

 

•  “Horta no Vila”  

 O Grupo Operativo “Horta no Vila” tem o intuito de dedicar-se tanto a propiciar 

espaços de Promoção da Saúde, quanto da Segurança Alimentar e Nutricional com 

a plantação e cultivo de algumas frutas, hortaliças e alimentos livres de agrotóxicos 

e de boa qualidade, e medicamentos preparados exclusivamente com plantas ou 

partes de plantas medicinais (raízes, cascas, folhas, flores, frutos ou sementes), 

que possuem propriedades reconhecidas de cura, prevenção, diagnóstico ou 

tratamento sintomático de doenças. 
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 Os encontros do Grupo ocorrem duas vezes por semana, às quartas e 

quintas-feiras, no turno da manhã e tarde respectivamente, e contam com a 

participação de, aproximadamente, 12 participantes entre moradores da 

comunidade Jardim Itabaiana, profissionais de saúde da USF Vila Saúde, 

estudantes extensionistas e de algumas parcerias externas à área de atuação 

como militantes da permacultura e agricultura familiar. A construção da horta se dá 

no espaço externo à USF e nos quintais e jardins de famílias voluntárias do 

território. 

 O aprendizado se dá em diversas formas, como: o preparo do solo de forma 

adequada; administração econômica da alimentação familiar; uso consciente da 

água e outros recursos do meio ambiente; reciclagem de materiais descartados 

como garrafas, pneus, móveis velhos; alerta aos perigos da alimentação com 

agrotóxicos; as possibilidades da permacultura e agroecologia; utilidades das 

plantas nativas, etc. Mas se dá, princilamente, na experimentação do viver e fazer 

rural no meio urbano. 

 Mais detalhes serão trazidos a respeito da Horta no Vila adiante, uma vez que 

esta será um dos principais focos desse estudo como parte das iniciativas de Hortas 

Urbanas do PINAB. 

 

• Fórum Intersetorial de Promoção da SAN 

 O PINAB vem construindo a implementação do Fórum Intersetorial de 

Promoção da SAN há aproximadamente um ano. A formatação de tal iniciativa vem 

sendo subsidiada a partir das informações obtidas por um mapeamento dos 

equipamentos sociais e ações voltados à SAN no território de atuação do 

Programa. Segundo Gonzaga et al. (2016), a ação tem como propósito a difusão 

das experiências de SAN e a qualificação da discussão relacionada a essa 

temática. Assim, pretende-se com esse espaço estimular o planejamento e a 

dinamização das ações em SAN no território, buscando contribuir para a melhoria 

das condições de alimentação e de vida das comunidades. 

 Atualmente, o Fórum é constituído por representantes da UFPB, lideranças 

comunitárias, trabalhadores de entidades públicas e/ou comunitárias, dentre outros 

parceiros, envolvendo os equipamentos sociais do território, como USF, escolas, 

creches, Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), Cozinha 

Comunitária, Associação de Longa Permanência de Idosos.  
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 O encontro se dá mensalmente, nas quartas-feiras a tarde, sendo sediado de 

forma rotativa entre o território das instituições representates. 

  

 É importantes destacar que, dos Grupos anteriormente citados, a maioria são 

uma iniciativa coordenada primariamente pelos trabalhadores das Equipes de 

Saúde da USF Vila Saúde, em parceria com a Residência de Medicina de Família e 

Comunidade da UFPB, nas quais o Programa PINAB presta apoio sistemático, com 

exceção dos Grupos Horta no Vila e Fórum Intersetorial de Promoção da SAN. 

Esses dois últimos, bem como as ações descritas a seguir, trilharam o caminho 

inverso. Foram iniciativas do Programa que buscou apoio dos equipamentos 

sociais e parceiros na comunidade e, hoje, tem docentes ou profissionais 

voluntários da coordenação acompanhando o processo. 

 

• Ações em Apoio ao MOPS-PB e ANEPS-PB 

 Segundo Gonzaga et al. (2016), o apoio às ações de movimentos populares e 

práticas sociais deve significar um dos princípios orientadores das práticas 

extensionistas, especialmente populares, tendo como objetivo efetivar a interação 

transformadora entre a Universidade e os outros setores da sociedade. A citar 

como exemplo o documento desenvolvido pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX, 2012, p.21), podemos 

enfatizar que “[...] a Universidade deve participar dos movimentos sociais, 

priorizando ações que visem à superação da desigualdade e da exclusão social 

existentes no Brasil”. 

 Nesse âmbito, Vasconcelos (2007) também enfatiza a importância de se 

investir nos movimentos populares de saúde. Em geral são formados de um 

número relativamente pequeno de participantes por grupo, mas têm constituído um 

importante espaço pedagógico na formação de pessoas conscientes de seus 

direitos e capazes de intervir no jogo social, levando assim a um alargamento das 

possibilidades de cada usuário enfrentar de forma mais intensa as raízes de seus 

problemas de saúde. 

 Assim, o PINAB vem auxiliando os movimentos e práticas sociais MOPS-PB e 

a ANEPS-PB na realização de suas ações, sendo um participante ativo de suas 

lutas, criando vínculos com os seus integrantes e lideranças. O Programa também 

tem prestado auxílio na elaboração de materiais audiovisuais para publicização das 
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atividades dos coletivos, incentivando a sistematização e dando visibilidade as 

experiências desenvolvidas. 

 Recentemente, o PINAB ofertou um curso chamado “Curso de Formação em 

Educação Popular para o Trabalho Social em Comunidades”, elaborado em 

deliberação coletiva com os membros dos movimentos, para a formação crítica e 

política continua de seus integrantes e a sensibilização e mobilização de novos 

quadros. Esse curso contou com a participação tanto de militantes destes coletivos, 

como de indivíduos de outros movimentos e práticas sociais e demais 

interessados. 

 Dentre as demais frentes de atuação do PINAB, também está o apoio à 

realização de eventos e encontros na linha da Educação Popular e suas temáticas 

circundantes em nível local e nacional, a exemplo do “Seminário Nacional de 

Educação Popular na Formação em Saúde”, realizado em dezembro de 2014, em 

João Pessoa-PB; a “4° Mostra Nacional de Experiências e Reflexões em Extensão 

Popular”, realizada em dezembro de 2015 em João Pessoa-PB; o “1º Encontro 

Paraibano de Experiências em Educação Popular” realizado no Conde-PB em 

agosto de 2016; e o “3º Seminário Nacional de Pesquisa em Extensão Popular”, 

realizado em nobembro de 2016 em João Pessoa – PB. Para a realização de 

alguns desses encontros o Programa vem trabalhando com o Grupo de Pesquisa 

em Extensão Popular (EXTELAR) e o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e 

Extensão em Economia Solidária e Educação Popular (NUPLAR).  

 Em conjunto das iniciativas descritas acima, destacamos o empenho do 

PINAB na articulação da Extensão com o Ensino, a partir da formulação de 

diversos Cursos de Extensão, sendo um deles com vinculação à uma disciplina da 

graduação do curso de Medicina da UFPB, intitulado: “Práticas Integrais de 

Educação e Promoção da Saúde em Comunidades”; que: 

 

Teve como aporte para sua execução experiências advindas das 
práticas desenvolvidas pelo PINAB no âmbito comunitário. Cabe 
realçar que também foi concretizado um outro Curso de Extensão, 
intitulado: “Educação Popular na Universidade”; construído com base 
nos textos que fazem parte do livro “Educação Popular na 
Universidade: reflexões e vivências da Articulação Nacional de 
Extensão Popular” (GONZAGA et al., 2016). 

  

 Além disso, foram realizados ainda em 2016 o curso: 
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 “Curso comunitário de Segurança Alimentar e Nutricional e Práticas 
Sociais de Combate à Fome e a Pobreza”, construído em parceria 
com ACS’s da USF Vila Saúde e desenvolvido nas comunidades em 
que o Programa atua. O público-alvo desse curso consistiu de 
moradores das comunidades, trabalhadores de saúde e residentes 
integrantes das equipes de saúde. (GONZAGA et al., 2016, p. 11). 

  

 E também  

uma série de oficinas e rodas de conversas ampliadas, com o título 
de “Educação Popular: saberes e fazeres”, com a intenção de 
propiciar a organização de espaços públicos para a socialização de 
experiências e aprendizados no campo da Educação Popular. Esta 
iniciativa visa possibilitar o diálogo propositivo entre os sujeitos 
dessas ações, na perspectiva de sua organização e de seu 
fortalecimento para uma atuação altiva, combativa e crítica diante da 
atual realidade brasileira, particularmente no que tange à Educação 
Popular, à Promoção da Saúde e da SAN em comunidades. 
(GONZAGA et al., 2016, p. 11-12). 

 

 Além da prática da Extensão e Ensino,  em uma indissociabilidade formativa e 

pedagógica, desde seu início, Segundo Cruz (2015), já foram produzidos no PINAB 

diversos Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC), resumos e artigos publicados 

em anais de eventos científicos e em revistas de divulgação nacional, tal como a 

tese de doutoramento de um de seus coordenadores. 

 Por fim, ao tornar as experiências públicas, contribui-se para que a Extensão 

produza conhecimentos não só pela via das universidades, mas pelos serviços 

públicos de saúde, educação e cultura. Fortalece-se o papel social da Extensão 

Universitária coloca outros setores da sociedade também como produtores do 

conhecimento acadêmico. Assim, segundo Gonzaga et al. (2016), semestralmente 

são produzidos relatórios, contendo a sistematização das experiências e uma 

avaliação critica das ações dos estudantes, constituindo tanto registros, como 

fontes do Programa como ação de pesquisa social. 

 Ao reconstruirmos a trajetória do programa desde o ano de 2007, desde de 

sua criação, diversos estudantes e profissionais deixaram suas contribuições, e, 

coletivamente, o PINAB vem sendo recriado, de acordo com as necessidades e 

desdobramentos de suas ações. 

 O dinamismo dos extensionistas em integração com a comunidade promove o 

aprendizados profissionais e pessoais que ressignificam todos esses anos de 

prática. Mesmo que a inflexibilidade do sistema de ensino universitário torne o 

período de contato do extensionista com a comunidade curto e tribulado, a 
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dedicação estudantil militante viabiliza as mais diversas iniciativas da Educação 

Popular no Ensino Superior. 

 Através da integração com os sujeitos populares, classe trabalhadora e etc., 

pudemos fazer parte várias histórias e contribuir para que, cada vez mais, 

possamos cooperar nas melhorias das transformações sociais cada vez mais 

expressivas. 

 

 

5.2 Horta Popular Boa Esperança 

 

A origem da Horta Popular Boa Esperança, e, portanto do trabalho com 

Hortas Urbanas do PINAB, teve início pouco depois da formação da coordenação 

comunitária e da abertura para a interdisciplinaridade no programa em 2013. 

Segundo Cruz (2015), a ação compunha uma das metas pensadas para essa 

configuração, a de trabalhar a Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional e do 

Direito Humano à Alimentação Adequada como estratégias concretas de produção 

de alimentos e de superação da situação de fome e pobreza vivenciada por algumas 

famílias no local, de forma sustentável e solidária. 

Para atingir esse objetivo, investiu-se em reuniões internas de formação 

acadêmica e planejamento, buscando conhecimentos acerca de ações de SAN e 

das diretrizes de suas políticas públicas, sobre o contexto alimentar e nutricional 

comunitário, soberania alimentar, suas relações intersetoriais e demais pesquisas 

relevantes dentro do tema sistematizadas através de textos ou recursos 

audiovisuais. 

Para dar seguimento no âmbito comunitário, foi necessário se reunir com a 

coordenação comunitária, uma vez que era preciso dialogar com os moradores do 

território e discutir como seria a implantação dessa horta. Assim, as reuniões se 

deram na casa de Dora (integrante da coordenação comunitária do PINAB e 

liderança comunitária da Boa Esperança), discutindo sobre o melhor local e a melhor 

forma de realização da horta. De acordo com Rodrigues (2016), foram levantados 

uma série de alternativas como escola, creche ou domiciliares, sendo posteriormente 

decidido que se daria num espaço público, utilizando um terreno baldio próximo à 

nascente do Rio Jaguaribe, utilizado para descarte inapropriado de lixo.  
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A imagem a seguir localiza geograficamente o espaço onde funcionou a Horta 

Comunitária Boa Esperança, situada entre a comunidade Boa Esperança ao leste, 

rio Jaguaribe ao oeste, comunidade Bela Vista ao norte e BR-230 ao sul. 

 

Imagem 2: Localização geográfica da Horta Popular Boa Esperança 
Fonte: Fonte primária 

 

Em Junho de 2014, “o processo de construção da Horta teve início, com a 

colaboração e assessoria de Santo da Terra, mateiro, educador popular e membro 

do Movimento Popular de Saúde (MOPS) da Paraíba” (Cruz, 2015, p. 248). Através 

de sua participação, com a orientação de Dora Costa Brito, o PINAB começou a 

visitar semanalmente o local de construção da horta comunitária, vencendo 

sucessivamente as diferentes etapas para início ação. 

 

Imagem 3: Vista do espaço da Horta Popular Boa Esperança através da BR-230 no Google 
Street View 
Fonte: Fonte primária 
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Durante esse período, segundo Cruz (2015, p. 248) “houve conversas com 

líderes comunitários, comerciantes locais e moradores da área próxima à nascente 

do rio, para explicar a proposta, ouvir sugestões e, fundamentalmente, verificar a 

aprovação deles para a construção da horta”.  

Segundo Rodrigues (2016), as reuniões também foram feitas com o “pessoal 

da comunidade lá de baixo”, região da Boa Esperança próxima à nascente do rio 

Jaguaribe e chamada assim devido tanto à sua posição geográfica quanto à sua 

posição de relevo, sendo necessário descer escadarias, ruelas ou ladeiras para 

chegar até o espaço. Essas lideranças mencionadas por Dora e assim conhecida 

pelos demais moradores da comunidade Boa Esperança, são as que controlam o 

comércio de drogas ilícitas no território e, por consequência, a região em que a horta 

seria construída. 

Como resultado, a ideia da horta saiu fortalecida, para cuja construção essas 

lideranças disponibilizaram lugares protegidos, na área do leito do rio, e ofereceram 

espaço e alguma infraestrutura para a realização de reuniões. Cruz (2015) remonta 

que, em um segundo passo, continuando a visitar semanalmente o local, foram 

feitas mobilizações dos diversos grupos sociais ali residentes através de cortejos 

que percorriam o território, desde sua entrada até as margens do Rio, distribuindo 

panfletos, conversando sobre as intenções e propostas e convidando as pessoas a 

participar. A divulgação foi de porta em porta para que os moradores estivessem 

presentes em uma reunião no “cercadinho”, nome informal do espaço cedido ao 

programa, cujo objetivo era pensar em um conjunto de estratégias para 

concretização da proposta da horta.  

Entretanto nenhum morador compareceu, porém houve o encaminhamento 

de um mutirão por parte do programa em associação à coordenação comunitária, 

para limpar e preparar o local,  com o intuito de incentivar a participação em 

momentos futuros. 

Portanto, na outra semana, todos os integrantes do PINAB e de 
outros projetos da UFPB, parceiros do PINAB, desceram a 
comunidade até a parte mais baixa da Boa Esperança, chamando 
novamente os moradores a se envolverem na iniciativa. Devido a 
presença dos palhaços cuidadores do PINAB – formados pela 
Oficina do Riso do Projeto PalhaSUS/UFPB, muitas crianças 
acompanharam a descida, junto com alguns moradores da Boa 
Esperança. Todos se uniram para limpar o território, ou seja, retirar 
todo o lixo que tinha sido jogado às margens do Rio Jaguaribe, e 
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plantar árvores como forma de dar o ponta pé inicial para essa 
construção. (RODRIGUES, 2016, p. 47). 

 

 

Imagem 4: Mutirão de divulgação com a linguagem do Palhaço 
Fonte: Acervo de fotos do PINAB 
 

Nesse momento foram plantados: Ipê Rosa, Aroeira da Praia, Jacarandá e 

Oiticica. Segundo a autora, Santo da Terra, mateiro e Educador Popular do MOPS-

PB, lembra que: 

Na outra semana, ao chegarmos na Boa Esperança, havíamos 
notado que “o jegue de um morador passou pelo local e comeu tudo 
o que tínhamos plantado, e que também tinha mais lixo no local do 
que antes da limpeza” (Santo da Terra, em Entrevista durante Grupo 
de Discussão), visto que o local também era usado por um dos 
moradores para atividades de reciclagem (RODRIGUES, 2016, p. 
48).  

 

Por isso, novos mutirões de limpeza foram realizados na região da nascente 

de forma contínua em associação à esforços educativos quanto ao assunto. “O 

processo de limpeza foi continuo, seguindo a sequencia limpeza – destruição e mais 

sujeira – limpeza de novo” (RODRIGUES, 2016, p. 48), relatou Santo da Terra em 

avaliação posterior.  
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Imagem 5: Mutirão de limpeza da nascente do Rio Jaguaribe 
Fonte: Acervo de fotos do PINAB 

 

 

Imagem 6: Ações de revitalização ambiental realizadas na nascente do Rio 
Fonte: Acervo de fotos do PINAB 
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Quanto à Horta, a coordenação do PINAB junto às lideranças comunitárias e 

as lideranças “lá de baixo”, propôs que o espaço para a construção da horta, deveria 

ser dentro do “cercadinho”, um espaço privado protegido por cerca, porém de fácil 

acesso.  

 

Imagem 7: O espaço do cercadinho 
Fonte: Acervo de fotos do PINAB 
 

Sequencialmente, foram inaugurados os primeiros canteiros e feitos os 

primeiros plantios. Plantas medicinais, hortaliças, árvores, etc. Segundo Cruz (2015), 

por enquanto, abre-se espaço para que as pessoas da comunidade levassem 

também suas mudas e plantas para cultivo. “Nesse processo, os próprios moradores 

vão aprendendo a semear e cultivar, bem como cuidar dos canteiros”. (CRUZ, 2015, 

p. 251).  

De acordo com Santo da Terra, as primeiras plantas que marcaram o início da 

horta foram: 

“Hortelã graúda, saião, capim santo, cidreira, hortelã da folha miúda 
e babosa. Depois foi plantado: coentro, berinjela, cebolinha, 
pimentão, rúcula, batata, tomate (tudo isso foi colhido e entregue ao 
pessoal da comunidade). Foi plantado ainda, duas castanhas de 
caju, mamão e acerola, com ajuda de algumas senhoras da 
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comunidade. Além de chambá, erva doce, louro, manjericão e 
camomila. O único que não foi colhido foi a alface, porque não 
cuidaram direito” (RODRIGUES, 2016, p. 49). 

 

Para Santo da Terra, aquelas ervas medicinais eram “o remédio que aquela 

floresta ainda não tinha”, foram por muitas vezes utilizados para produção de chás 

servidos nas reuniões de equipe, bem como nas atividades educativas dos grupos 

da USF – Vila Saúde” (RODRIGUES, 2016, p. 59). 

No primeiro ano de construção da horta comunitária, as atividades eram 

divididas em cultivo, manutenção, reunião com os moradores e confraternizações. 

Os participantes se distribuiam mais frequentemente entre extensionistas, crianças 

de várias idades, jovens e senhoras. 

As reuniões após o processo de cultivo foram aos poucos sendo substituídas 

por rodas de conversa ou dinâmicas educativas, no sentido de debater temas 

pertinantes ao processo como questões relativas à saúde, qualidade de vida, 

participação popular, lixo e sustentabilidade, alimentação saudável, etc; e por 

oficinas criativas  de recursos para a vida daquelas pessoas, como oficina de sabão 

ecológico, oficina de lambedor de 7 ervas, reaproveitamento de materiais recicláveis 

para confecção de objetos como balanços, bancos, canteiros, etc. Várias dessas 

oficinas foram conduzidas por sujeitos da comunidade, trazendo seus saberes 

individuais e familiares. 

 

Imagem 8: Confecção de canteiros através de materiais recicláveis 
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Fonte: Acervo do PINAB 
 

Esses momentos passaram a ser conduzidos em parceria com outro Grupo 

Operativo do PINAB, chamado “Saúde na Comunidade”. O grupo SC focavam em 

aprender, pensar e criar conteúdos populares e acadêmicos a serviço daquelas 

pessoas. De acordo com Cruz (2015), foi em uma dessas reuniões que decidiu-se 

coletivamente o nome da Horta: Horta Popular Boa Esperança. 

 

Imagem 9: Confecção de balanços recreativos através de materiais recicláveis 
Fonte: Acervo do PINAB 
 

Progressivamente o diálogo com as pessoas e grupos sociais da comunidade 

foram sendo fortalecidos. Para Cruz (2015), foi possível identificar que algumas 

pessoas naquele território estavam se tornando efetivamente parceiras no sentido 

de fazer trabalhos sociais, e não apenas para fazer discurso de marketing para 

ocupar cargos. Além disso, pudemos ter a noção mais apurada de que estávamos 

construindo outra nutrição, a partir do próprio PINAB. 

 

O PINAB estava gerando, junto com sujeitos daquele território, outras 
abordagens teóricas e práticas em Nutrição. E essas abordagens 
ganhavam sentido a partir do momento em que nós desconstruíamos 
o enfoque tradicional da nutrição para construir uma nutrição 
aplicada à vida e integrada com àquelas pessoas, e comprometidas 
em construir caminhos para a emancipação delas. (CRUZ, 2015, p. 
253-254) 
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A equipe de Saúde da Família passou a, timidamente, atuar em conjunto com 

a Horta Popular Boa Esperança. Segundo Rodrigues (2016), Eulina afirmava que o 

médico residente, “incentivava o uso de ervas medicinais como alternativa 

terapêutica aos usuáriosdo território e os orientava a buscá-las na horta” (p. 53-54) e 

também chás feitos com as plantas cultivadas na horta eram frequentemente 

utilizados nas reuniões de equipe e em alguns grupos da USF. 

 

Imagem 10: Oficinas de lambedor e sabão ecológico no momento “Saúde na 
Comunidade”. 
Fonte: Acervo de fotos do PINAB 
 

Enquanto se desenvolveu, a construção da Horta se apresentou como um 

espaço fundamental na promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada, 

ocorrendo alternadamente através de atividades educativas e de momentos de 

cultivo, cuidado e mantendo a Horta e seus produtos a partir de abordagens que 

incentivaram o diálogo e a construção compartilhada (TAVARES, 2016 apud 

TAVARES et al; 2016). 
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Foi um polo aglutinador e difusor de diversas outras ações no 
contexto da SAN, da Promoção da Saúde e da Educação Popular no 
PINAB, e pôde, também, oferecer mecanismos (...) de incentivo e 
aproximação ao (...) cuidado com a terra e com o meio ambiente, 
bem como a preocupação com a produção de alimentos, uma vez 
que muitas vezes não sabemos de onde vem o alimento que 
consumimos (Ana Cláudia Vasconcelos em entrevista no Vídeo: 
Pinab – horta comunitária – vídeo completo). (RODRIGUES, 2016, 
p.59) 

 

 

Imagem 11: Reunião organizativa do Programa no “cercadinho” com participação da 
comunidade 
Fonte: Acervo de fotos do PINAB 
 

A Horta Popular Boa Esperança favoreceu a produção de alimentos em 

ambientes livres, sem adição de produtos químicos, onde podiam colher tanto os 

que empregaram energia na construção da ação, quanto aqueles que necessitavam 

do apoio em seus desafios cotidianos. 

Se tratando do aprendizado para os extensionistas, a Horta, entre outras 

coisas, foi um espaço para experimentar de antemão a dialogicidade presente na 

Educação Popular, a troca de saberes e experiências. Foram muitos processos de 

reflexão crítica sobre o sistema alimentar ao qual estamos inseridos e sua má 

distribuição, o que gera a insegurança alimentar, bem como a possibilidade de 

promoção de práticas alimentares saudáveis e sustentáveis ao nosso alcance. Tudo 
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isso, segundo o Relatório do Grupo Horta do PINAB em 2014, proporcionou aos 

estudantes perceberem a importância da interdisciplinaridade na promoção da SAN 

e no trabalho em equipe, de forma a incentivar à participação popular, o diálogo para 

a construção de saberes, o respeito às singularidades de cada individuo, e 

principalmente o aprimoramento do conhecimento acerca da humanização na 

formação profissional e pessoal, não compreendido em salas de aulas ou livros 

acadêmicos, mas sobretudo a partir da inserção pró-ativa e compromissada na 

realidade social. 

 

Imagem 12: Colheita da Horta Popular Boa Esperança 
Fonte: Acervo de fotos do PINAB 
 

Esse trabalho pôde transformar o estudante, enquanto pesquisador e 

extensionista (inicialmente alheio aos processos que acredita apenas aplicar) em um 

futuro profissional humanizado e comprometido com as lutas populares. Para 

Rodrigues (2016), os extensionista envolvidos na construção da horta ressaltam a 

importância dela como uma estratégia interdisciplinar que contribue para o 

desenvolvimento de um olhar voltado para a importância do trabalho coletivo, uma 

vez que propiciou aos estudantes, cada um com seu campo de conhecimento 

acadêmico, entrarem em contato com a realidade vivida pelas pessoas que residem 

em comunidades periféricas, e conhecerem as diversas histórias no caminhar pelas 

ruas, a partir de olhares diferentes. 
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Assim, conforme aponta Rodrigues (2016, p. 59), a Horta Popular Boa 

Esperança pôde não só produzir frutos, hortaliças e ervas, mas “produziu 

conhecimento, enriqueceu nossas experiências e mobilizou pessoas para a 

construção de um mundo melhor, além de que permitiu novos caminhos para a 

promoção da saúde e da SAN em nossas ações”. 

 

Imagem 13: Trabalho coletivo no cultivo das frutas, ervas e hortaliças 
Fonte: Acervo de fotos do PINAB 
 

 

Imagem 14: Participação de crianças na organização dos canteiros 
Fonte: Acervo de fotos do PINAB 
 



126 

 

 

Imagem 15: Colheita de estudantes e comunitários na Horta Popular Boa Esperança 
Fonte: Acervo de fotos do PINAB 
 

Apesar de todo o movimento que a Horta Popular proporcionou ao PINAB e à 

comunidade Boa Esperança, a greve da UFPB no ano de 2014 fez com que o 

Programa sofresse uma evasão considerável de extensionistas que voltaram para 

suas cidades de origem durante esse período. Somando a este fato, os recessos 

entre os semestres normalmente dificultam o andamento das ações de Extensão. 

Acontece que anteriormente a esta evasão, os bolsistas do PINAB (maior parte dos 

estudantes veteranos), a partir de 2015, não iriam mais compor os grupos operativos 

com o objetivo de atender atribuições referentes às propostas do programa de 

bolsas estudantis. Para Rodrigues (2016), com isso, o grupo passou a ser composto 

por estudantes recém-ingressantes que não conheciam bem a comunidade em si e 

vice-versa. 

Embora essa transição tenha sido feita de forma cuidadosa, o fato 
das crianças da comunidade não terem vínculo com tais 
extensionistas novatos, contribuiu para o enfraquecimento do grupo. 
Isso era notável quando os antigos integrantes iam à comunidade 
acompanhar algumas ações e elas questionavam bastante a 
ausência destes, e não compreendiam os motivos do seu 
afastamento das atividades. (RODRIGUES, 2016, p. 55). 
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O maior agravo se deu após um período intenso de conflitos e instabilidade 

de poder dentro da comunidade. Muitas semanas se passaram em que não 

tínhamos acesso à comunidade devido a uma série de conflitos entre as “lideranças 

lá de baixo” e a lei. Durante esse período, inúmeras famílias se mudaram para fora 

da comunidade e, com elas, vários participantes assíduos da Horta Popular Boa 

Esperança. Pouco a pouco a rede de amizades entre as crianças começou a 

enfraquecer e como os remanescentes não tinham formado vínculo com os 

estudantes recém ingressos no Programa, eles pararam pouco a pouco de 

comparecer ao “cercadinho”. 

A divulgação recomeçou de forma constante, mas a resposta era muito 

pequena. Embora as colheitas continuassem acontecendo periodicamente, poucos 

chegavam a contribuir com as ações e o desenvolvimento do espaço.  

Pouco a pouco o clima se transformou. Um mateiro da própria comunidade 

teve que se afastar do espaço devido a ameaças de morte sofridas por parte das 

“lideranças lá de baixo” num conflito não identificado; objetos como mangueira, 

ferramentas e cadeiras que ficavam no “cercadinho” ou na vizinhança começaram a 

sumir; e muitos rostos novos da “liderança lá de baixo” começaram a surgir à medida 

que os familiares sumiam. Em suma, várias situações foram fragilizando a relação 

comunidade-universidade. 

No final de 2015, a coordenação do PINAB começa a pensar de forma mais 

crítica a incipiente participação da comunidade na Horta. 

O papel do Programa é promover e impulsionar as ações, mas não é 
papel do PINAB manter aquela ação funcionando. O objetivo é dar o 
primeiro passo para que a comunidade consiga caminhar. [...] E era 
notável que a comunidade não tinha abraçado a Horta, não assumiu 
o compromisso para si, não foi contagiada pela empolgação do 
Programa. (RODRIGUES, 2016, p. 56). 

 

O momento final da Horta Popular Boa Esperança se deu em Dezembro de 

2015, quando, durante o recesso na UFPB, 3 extensionistas voluntários e um 

membro integrante da coordenação, encontraram o local completamente diferente. 

Tudo estava depredado, parte das plantas derrubadas e quebradas, os leirões 

pisoteados e os canteiros desfeitos. O primeiro impulso foi o de trabalhar, mas ao 

tentar encontrar as ferramentas, elas haviam desaparecido. Os extensionistas 

quiseram identificar as razões e tentar conversar com as pessoas, mas o 
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coordenador, identificando o ambiente levemente hostil, refletiu que saber as razões 

naquele momento influenciariam pouco no resultado. Caso nos últimos meses, a 

comunidade estivesse presente, concordaríamos em recomeçar. Entretanto, a pouca 

participação popular trouxe a necessidade de se retirar do local e contactar de forma 

mais cuidadosa as lideranças comunitárias. 

 

Imagem 16: Situação da Horta Popular Boa Esperança na última visita 
Fonte: Fonte primária 
 

A continuidade das ações ficou bastante incerta por um período. Durante o 

referido recesso letivo a horta estaria suspensa até que se obtivesse maiores 

informações. 

Nesse período, houve uma presença muito forte da polícia dentro da 
Boa Esperança e as “lideranças lá de baixo” foram presas. Como 
percurso natural, outras lideranças tomaram a frente. Porém esses 
novos “mandantes” do território não nos conheciam, o que dificultou 
o diálogo. (RODRIGUES, 2016, p. 56).  

 

Devido às incertezas sobre a segurança dos estudantes e instabilidade no 

território, em fevereiro de 2016, a coordenação do PINAB se afasta efetivamente das 

atividades na Horta Popular Boa Esperança. Porém convoca uma reunião com os 

moradores que permaneceram na comunidade após a turbulência e participaram 

ativamente da construção, bem como toda a equipe de saúde da USF Vila Saúde. 
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Nessa reunião, realizada em janeiro de 2016, nenhum morador da 

comunidade compareceu, estando presente apenas os estudantes e coordenadores 

do PINAB e alguns ACSs, mas o rumo a ser tomado pelo Grupo Horta deveria ser 

tomado. Com isso, pactuando com os profissionais da Equipe de Saúde da Família e 

os membros da Coordenação Comunitária, foi decidido que as ações da Horta 

Popular Boa Esperança iriam ser descontinuadas.  

Por fim, a fala avaliativa de Eulina Pereira e Dora da Costa Brito, 

coordenadoras comunitárias do PINAB, resume o sentimento geral acerca da Horta: 

 

 “Até as coisas negativas, o que não deu certo, foi um recomeço e 
uma ferramenta para novos aprendizados, e por isso foram 
necessárias e essenciais nesse processo” (Eulina, em Entrevista 
durante o Grupo de Discussão). Dora reforça: “Quando eu conheci 
Pedro [docente coordenador do PINAB], ele me fez um convite 
perguntando se poderia vir para a comunidade [desenvolver um 
trabalho] e eu fiquei olhando para a cara dele bem assustada me 
perguntando: "O que um nutricionista quer fazer dentro da 
comunidade? O povo só come cuscuz com ovo!‟. Me enganei! Teve 
muita coisa pra fazer, teve muita coisa e ainda tem. Aprendi bastante 
com vocês e gostaria que vocês continuassem com esse trabalho” 
(Dora, em Entrevista durante o Grupo de Discussão). [...] “Não é 
porque a comunidade é humilde - muitos não sabem ler, que não tem 
uma riqueza de conhecimentos, porque tem cultura, tem saber, tem 
crença, tem religião, tem tudo aqui dentro. Aqui é uma universidade! 
E que universidade? Universidade do saber da população. E aí vocês 
trazem a experiência acadêmica. É uma troca” (Eulina, em Entrevista 
durante o Grupo de Discussão). (RODRIGUES, 2016, p. 60). 

 

E assim, conforme retrata Eulina acima ao falar de um recomeço, durante a 

reunião para vislumbrar o futuro das nossas ações na Boa Esperança, surgiu a ideia 

de investir em uma Horta na USF Vila Saúde. Uma horta que pudesse, através da 

sugestão de um residente médico, uma das apoiadoras matriciais da unidade e 

algumas ACS; trabalhar a fitoterapia aplicada à realidade comunitária, além de 

ressignificar os espaços ociosos da USF para propiciar encontros pedagógicos. O 

PINAB propôs a esses profissionais a construção conjunta e, após uma reunião com 

todas as equipes, no pátio da USF Vila Saúde, em março de 2016, dois anos após 

os aprendizados da Horta Popular Boa esperança, nasce a “Horta no Vila”. 

 

5.3 Horta no Vila 
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 Conforme o fim da Horta Popular Boa Esperança chega até os profissionais 

da USF Vila Saúde, a primeira sugestão para implantação da Horta no Vila veio de 

uma apoiadora matricial do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Em uma 

conversa informal com o coordenador do PINAB Pedro Cruz, se trouxe à tona a 

possibilidade de uma nova horta, apoiada pelas equipes de saúde da família 

utilizando os espaços ociosos externos à unidade. Eventualmente outros 

profissionais foram demonstrando seu apoio: médicos residentes, Agentes 

Comunitários de Saúde,enfermeiras, técnicas de enfermagem, etc. 

 Nessa época boa parte das ações às quais o PINAB prestava apoio foram 

criados ou recebiam intensa assistência das equipes de saúde da família da 

unidade. Era o caso dos grupos Brincando com a Mente, HiperDia, Grupo de 

Caminhada e Terapia Comunitária. A interação vinha dando bons resultados, o que 

nos fez pensar que uma horta sediada pela USF Vila Saúde poderia ser uma 

oportunidade profícua para dar continuidade aos aprendizados teórico-

metodológicos da Horta Popular Boa Esperança. 

 Em fevereiro de 2016, em meio à reunião das equipes de saúde, a ideia de 

uma nova horta comunitária veio em pauta. Inicialmente, 11 pessoas se 

comprometeram com o projeto. Sendo estes: 7 Agentes Comunitários de Saúde, 1 

enfermeira, 1 auxiliar de saúde bucal e 2 residentes multiprofissionais. A sugestão foi 

que a “Horta no Vila” pudesse revigorar o convívio entre a USF e o território, 

favorecendo a aquisição de novos conhecimentos técnicos de plantio de manejo das 

ervas medicinais. A partir dessa ação seriam organizadas ações pedagógicas para 

usuários e profissionais da saúde no sentido de enxergar a fitoterapia como 

complemento ou diminuição do uso de medicamentos alopáticos. 

No dia 09 de março de 2016 foi realizada a primeira ação tida como início 

oficial da Horta no Vila: a limpeza e avaliação do espaço físico onde tudo começaria, 

capinando o solo e diminuindo o volume das plantas nativas que lá estavam. 

 Muitas desistências das pessoas nas equipes de saúde e universidade 

marcaram a participação na Horta no Vila. Nem todos os voluntários que, 

primeiramente apontaram seu comprometimento assim o fizeram, além de que 2 

extensionistas desistiram em seu primeiro dia de atuação no Programa, pois, 

segundo informações colhidas, não estavam na universidade para aprender a usar 

enxada. Entretanto, conforme as manhãs de março passavam, aqueles que 
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permaneceram trabalhavam das 07h30 às 12h30, num ritmo de camaradagem. Por 

fim, o grupo atingiu uma equipe confortável contando com em média de 5 

extensionistas, um dos coordenadores do PINAB, uma enfermeira, uma técnica de 

enfermagem e uma ACS da unidade. 

 
Imagem 17: Multirão para organização do terreno anexo à USF Vila Saúde para a Horta no 
Vila 
Fonte: Acervo de fotos do PINAB 
 
 

 O solo da região é argiloso e compactado com difícil absorção de água. É 

comum o alagamento do local nos meses de chuvas intensas, além da falta de 

nutrientes conforme apontado pelas primeiras plantas que se desenvolveram após 

plantio. Para apontar caminhos entre essas dificuldades, contamos com o auxílio de 

um dos militantes do MOPS-PB, Francisco “Tico” Lima Carneiro, agricultor e 

apicultor no município de Itaporanga – PB e um dos gestores da ONG Assessoria de 

Grupo Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão (AGEMTE). 

 Diferente de como fizemos com a Horta Popular Boa Esperança e com a 

assessoria de Santo da Terra, Tico estava lá temporariamente para nos guiar pelos 

primeiros passos até que os extensionistas se sentissem aptos na ação. Enquanto 

se dava o trabalho, planejamos ações de territorialização e mapeamento de 

agricultores na comunidade que poderiam também substituí-lo nessa tarefa. 

 A primeira equipe de extensionistas era composta por estudantes de Direito, 

Terapia Ocupacional, Nutrição e Fisioterapia, coordenados por um fisioterapeuta. 

Nenhum integrante possuia conhecimento prévio na agricultura, exceto aqueles 

adquiridos na Horta Popular Boa Esperança. Entretanto, contávamos com 2 
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extensionistas veteranos, Elina Alice e Íris Abílio (3 ou mais anos de atuação no 

Programa) além da contribuição permanente do coordenador. Conforme a ação criou 

forma, as experiências como Educadores Populares dessas pessoas se destacaram 

em medida que, apesar de não estarem familiarizados com o plantio, eram 

capacitados no binômio “aprender fazendo” e “fazer aprendendo” tão presentes nas 

reflexões freireanas. 

 As primeiras mudas que vieram ao solo em abril de 2016, foram: Babosa, 

Saião, Arnica do Mato, Hortelã da Folha Grossa, Boldo 7 dores, Boldo Tapete-de-

Oxalá, Erva-Cidreira e Capim-Santo. Além da familiarização e doação dessas ervas 

curativas, uma das grandes contribuições de Tico foi a instalação de uma cúpula 

geodésica no espaço. 

 
Imagem 18: Cúpula Geodésica da Horta no Vila como melhoria do trabalho sob o sol 
Fonte: Fonte primária 
  

A cúpula geodésica é uma estrutura que pode ser amplamente utilizada no 

campo. São domos de alta resistência mantendo a leveza e praticidade na 

montagem. Na agricultura ela pode ser utilizada como ponto de operações que 

protege uma área do sol enquanto mantém a circulação do vento. A cúpula foi 

adquirida através da ONG AGEMTE pelo Programa PINAB e instalada por Tico e 

extensionistas ainda no fim de março de 2016. Foi motivo de muita curiosidade dos 
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moradores da região e usuários da USF Vila Saúde. Frequentemente referida como 

“circo” por se tratar de uma estrutura de barras de ferro coberta com lona colorida, 

muitos diálogos se deram mediados pelo interesse de saber o que era aquele objeto. 

Como uma das participantes da Horta no Vila nos conta: 

“Trouxemos (a horta e a geodésica) para o Vila Saúde, junto com a 
universidade [...], perguntamos a todo mundo [...] se iam aceitar, 
quem ia trabalhar, quem apoiaria. [...] A equipe toda abraçou a 
causa. No início foi bem resumido o número de funcionários 
trabalhando aqui, mas agora que estamos com algumas plantas já 
(está) todo mundo interando [...]. Graças a Deus tem sido um 
trabalho maravilhoso, não só com o Vila Saúde, mas com a 
comunidade também. A gente tem a ajuda de “Lú” que nos ajudou 
com o trabalho com a terra, nos ensinou muita coisa e vem nos 
ensinando sempre”. (Maria de Fátima “Fau”, ACS da USF Vila Saúde 
em entrevista no vídeo: Horta no Vila: Transformando a Unidade de 
Saúde da Família Através da Educação Popular, 2016). 

 

Luzinalda “Lú” Bezerra é uma agricultora e permacultora, sócia de um roçado 

no sul da Bahia, hoje Lú acompanha bem de perto a saúde de sua mãe, que mora 

nas imediações da USF Vila Saúde. A família é assistida por estudantes do primeiro 

semestre do curso de Medicina da UFPB, na disciplina Módulo Horizontal 1 (MH1), 

parte da grade curricular. Uma das turmas do MH1, a qual Pedro Cruz é docente 

responsável, realizando visitas domiciliares e atenção à saúde da família, levou Lú 

até a USF para uma conversa com o grupo responsável pela Horta no Vila, no dia 13 

de abril de 2016. 

Desde então Luzinalda tem assumido a co-cordenação do trabalho, trazendo 

novas perspectivas, sempre colocadas lado a lado com a forma acadêmica que 

vinha se dando até então. Conforme o fato, ela relata: 

Achei muito interessante essa proposta de desenvolver práticas [...] 
que vão ajudar os usuários do sistema a melhorar um pouco a sua 
condição de saúde, e por isso me integrei. É um bairro que era muito 
verde e hoje em dia está muito cimentado e asfaltado, isso gera uma 
falta de qualidade de vida das pessoas, porque as pessoas não tem 
mais a preocupação de cultivar de ter um jardim, como na nossa 
casa [...] que minha mãe quem cultivava e agora eu dou sequência. 
[...] Qualidade de vida tem que ter ambiência, [...] A minha questão é 
tentar trazer [...] essas possibilidades, por que que a gente não 
pensa nosso lixo, por que que a gente não planeja nossas ações. A 
gente não pensa o ciclo de nada, de nenhum elemento, o ciclo do 
Nitrogênio, ciclo do Óxigênio, o ciclo da água, todos os ciclos da 
natureza. (Luzinalda “Lú” Bezerra, moradora da comunidade, em 
entrevista no vídeo: Horta no Vila: Transformando a Unidade de 
Saúde da Família Através da Educação Popular, 2016). 
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 O encontro entre Lú e Tico gerou muitos aprendizados. Em alternância às 

atividades de plantio, foram promovidas rodas de conversa dos mais variados temas. 

Algumas sob a geodésica, enquanto que outras, utilizando recursos audiovisuais, se 

deram na casa da prórpia moradora. Eram dois agricultores de mais de trinta anos 

de profissão trocando experiências, ambos partindo do meio popular. Um nasce no 

sertão paraibano, filho de agricultor, passa boa parte da vida com uma renda de 120 

R$ por mês. Após se integrar em cursos técnicos e especializantes em agroecologia, 

articula-se à ONGs e outros coletivos e torna-se educador popular e camponês 

autônomo; a outra nasce na grande João Pessoa, alfabetizada, ávida pela leitura e 

aprendizado, abandona a possibilidade do ensino superior e a cidade, partindo para 

o sul da Bahia como sócia de um roçado para a prática da permacultura, articulação 

política e trabalho com grupos populares. 

 

Imagem 19: Roda de conversa com Lú sobre Permacultura e soluções sustentáveis 
Fonte: Acervo do Programa PINAB 

 

Eventualmente Lú assume organicamente a co-coordenação da Horta no Vila, 

quando Tico retorna à Itaporanga permanentemente devido às dificuldades 

financeiras que a ONG AGEMTE vinha enfrentando no novo contexto político 

brasileiro após o após 2016. Enquanto co-coordenadora, ela traz consigo a 

experiência de uma militante e articuladora de vários trabalhos no estado da 

Paraíba. A Horta no Vila passa a receber visitas de inúmeros sujeitos, entre eles 
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mulheres de um coletivo de jardins produtivos na cidade de João Pessoa, 

agricultores familiares responsáveis pela organização de feiras orgânicas, 

representantes do Centro Holítico da Mulher – AFYA-JP, mantenedores de bancos 

de sementes crioulas da Paraíba, entre outros. Cada um deixa sua contribuição, seja 

ela o trabalho físico, político ou pedagógico. 

 

Imagem 20: Lú e Tico ensinam o processo de criação e manutenção da composteira 
orgânica 
Fonte: Acervo do Programa PINAB 
 

Conforme plantávamos começamos também a reunir e reciclar recursos 

urbanos do território: garrafas plásticas, pneus, baldes, pedaços de madeira, paletes 

de madeira, sacos de estopa, etc. Começamos a nos articular com borracharias, 

panificadoras, escolas, creches, vacarias e outros serviços para que nos fossem 

doados seus descartes. Esses objetos foram sendo reciclados em canteiros, 

jardineiras suspensas, coletores de água, placas de identificação e entre outras 

formas. Os profissionais de saúde e alguns moradores da comunidade começaram a 

trazer restos orgânicos de suas cozinhas e seus almoços, alguns recolhiam sacos 

plásticos contendo podas de plantas deixadas nas calçadas, com os quais fomos 

produzindo matéria orgânica para diversos fins. 

Hoje a Horta no Vila está bastante integrada às características sócio-

econômicas locais. Em contrapartida ao início do trabalho, poucos são os materiais 

que temos de comprar, sendo que menos ainda são adquiridos fora das 
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comunidades. Além disso, com a participação de Lú, a ação passa a se integrar 

numa rede de sujeitos buscando a transformação social em consonância com o 

caráter da Educação Popular. 

Um outro momento importante foi o ingresso de Gabriel Nóbrega, estudante 

do primeiro semestre do curso de Fisioterapia na UFPB. O que destaca esse fato é 

que Gabriel, além de extensionista, é morador do bairro do Cristo Redentor em uma 

região próxima à Unidade de Saúde da Família. Sua participação nos trouxe uma 

dinâmica de pensar que para os estudantes, estar ali, aprendendo com Lú e outros 

moradores comunitários, é um exercício dialético entre saber científico e saber 

popular, as vezes presente em nossa própria história porém sem reconhecimento ou 

validação. 

Na comunidade Boa Esperança, de acordo com as condições sócio 

demográficas, verifica-se que, em geral, quase todos os moradores da comunidade, 

isso é, 90% vieram do interior do Estado da Paraíba. Segundo Gomes (2006 apud 

GOMES 1997), eles trabalhavam como agricultores em sistema de parceria, meia, 

terça e outras formas de exploração da produção agrícola, usualmente adotadas na 

região Nordeste. Mas o sonho de melhorar o modo de vida em uma cidade grande 

determinava o êxodo destes agricultores para João Pessoa. Assim, o lugar de 

moradia hoje são áreas periféricas e sem infraestrutura adequada para essa 

finalidades.  

Imagem 21: Recebendo doações de mudas da comunidade, momentos de 
aprendizado com os saberes locais. Abaixo, Lú dá uma aula para os extensionistas. 
Fonte: Relatório do Grupo Horta relativo ao semestre 2015.2 
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Por se localizar mais próxima do bairro Jaguaribe, a comunidade Jardim 

Itabaiana se desenvolveu de forma considerável em conjunto com os processos de 

urbanização financiados pela verba pública. Mas a comunidade Jardim Itabaiana e 

seus arredores não tem origem tão diferente da Boa Esperança. Ainda hoje, mesmo 

povoada por moradores de maiores condições aquisitivas, a comunidade possui 

bolsões de pobreza que são parte considerável de sua paisagem. 

Gabriel nos traz a contribuição de um estudante que é a terceira geração de 

sua família longe do campo. Enquanto parte de seus familiares habitavam no roçado 

praticando a agricultura de subsistência, ele já nasce na cidade e reproduz uma 

cultura completamente urbana. 

“Na Horta a gente aprende que não tem isso de saber muito ou saber 
pouco e não tem muito também a distinção entre o conhecimento 
científico e o senso comum, tudo tá bem entrelaçado. E quando eu 
levei pra casa, eu vi que meu avôs, minha mãe, eles têm muito a me 
ensinar sobre a própria Horta. Questão de melhoria de ter o que 
conversar, ter um aprendizado dentro da minha família, coisa que eu 
subestimava muito. E eu consegui levar isso que eu tinha na minha 
família, e que eu não fazia a mínima ideia de que tinha, também para 
o projeto”. (Gabriel Nóbrega, estudante de Fisioterapia, extensionista 
do PINAB, em entrevista no vídeo: Horta no Vila: Transformando a 
Unidade de Saúde da Família Através da Educação Popular, 2016) 

 

 

Imagem 22: As diferentes realidades sócio-econômicas da comunidade Jardim Itabaiana. 
Fonte: Fonte primária 
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Nesta interação, pudemos pensar que a maioria dos agricultores urbanos não 

são recém chegados na cidade, as migrações vêm acontecendo há várias gerações. 

Aqueles que trabalharam diretamente nos roçados do interior possuem seus saberes 

ainda em dia, entretanto a esta altura, muitos foram absorvidos pela terciarização da 

cidade. Enquanto isso, jovens ou adultos jovens vêm tentando encontrar respostas 

aos cenários econômicos modernos no desenrolar de suas vidas. 

O envolvimento de Gabriel e esse reencontro com seus laços históricos nos 

faz refletir sobre a situação macro dos bairros situados nas periferias das 

metrópoles. Talvez seja  nesse encontro intergeracional que a Agricultura Urbana 

ganha contexto: um encontro da população economicamente ativa que procura 

respostas para crises financeiras com seus familiares, detentores de um saber do 

campo que se pensa não ser mais frutífero no ambiente urbano. 

Nesta conjuntura, trazemos também a experiência de uma moradora da 

comunidade Jardim Itabaiana chamada Graça. Pedagoga infantil, Graça mora na 

comunidade há muitos anos e conta da época em que as casas eram feitas de taipa 

e os muros eram pequenas cercas de madeira. As ruas eram largas, feitas de barro 

e como existia pouca necessidade de se ocupar espaço, as casas eram cercadas de 

abacateiros, mangueiras, cajueiros, etc. Enquanto a árvore frutífera de seu terreiro 

jogava frutas maduras nas casas ao lado, as árvores das casas ao lado faziam o 

mesmo, sendo comum colher 3 espécies de frutas mesmo só tendo uma árvore. 

Conforme a urbanização advinda do bairro Jaguaribe chega até a 

comunidade Jardim Itabaiana, a realidade foi se transformando e Graça e seu 

marido, trabalhador da construção civil, transformaram sua casa em uma escola 

informal para alfabetização de crianças da região. Hoje, sua família reside em um 

ambiente completamente cimentado e, particularmente, Graça sente falta da 

ambiência de outrora. A moradora veio até o grupo responsável pela Horta no Vila 

com o desafio de poder semear e colher em sua casa, mesmo sob essas condições. 

Conforme o espaço físico da horta no espaço da USF Vila Saúde expandia, 

começamos a ter clareza de que aquele era um espaço potente para tratar o 

conhecimento das ervas medicinais com os profissionais de saúde, sendo estes 

difusores para que as pessoas possam confiar em sua forma ancestral de cuidado, 

tendo origens nos saberes das parteiras, benzedeiras e erveiras de matrizes 



139 

 

indígenas e africanas. Ao longo do oitavo mês de trabalho, a Horta no Vila estava 

escoando uma série de mudas para plantios domiciliares, assim como folhas, galhos 

e raízes para chás e outros remédios caseiros. Embora isso já fosse uma ação de 

proporção considerável, pudemos problematizar que o ambiente mais íntimo em que 

a vida dos sujeitos se transforma é o ambiente familiar, bem como é onde a 

realidade pode ser refletida com maior precisão. 

A mobilização coletiva estava dando frutos no que diz respeito à participação 

das pessoas, entretanto eram participações pontuais e unilaterais: as pessoas nos 

ajudavam a evoluir, porém sem abrir tanto espaço para que nós pudessemos ajudá-

las em contrapartida. Quando Graça vem até nós e nos oferece seu ambiente 

familiar em troca de transformar sua realidade, pudemos perceber que também 

poderíamos partir de sua mobilização individual para que ingressasse ao coletivo 

posteriormente. 

Em geral, percebemos que as Hortas Urbanas enquanto ação social precisam 

dar às pessoas uma resposta àquilo que elas procuram, mesmo que isso seja 

apenas uma parte das necessidades observáveis nas comunidades periféricas. A 

mobilização desses sujeitos, ao se engajar em relações dialógicas com outros, traz a 

tona uma série de questões que se entrelaçam. Por exemplo, Graça pedia a 

revitalização de sua ambiência, mas ao nos aproximar e se integrar à sua realidade, 

pudemos perceber que a resposta à essa ambiência pode responder à sua 

Segurança Alimentar e Nutricional e às necessidades econômicas de sua família e 

vice versa. 

Ao perceber a melhora na sua qualidade de vida, as pessoas começam a 

acreditar nessas estratégias alternativas, subalternas ao sistema capitalista, mas 

que ganham força política conforme alcançam respostas que o pensamento 

hegemônico não consegue. Ao acreditar e se sentirem pertencentes a esse 

movimento, a militância e o engajamento nos conflitos políticos vêm de forma 

natural. 

Foi deste momento em diante que modificamos os objetivos da Horta no Vila 

partindo de uma simples estratégia para se trabalhar as plantas medicinais enquanto 

ferramenta da Promoção da Saúde do usuário da USF Vila Saúde, para metas mais 

maduras quanto ao que queremos alcançar no início do segundo ano da ação. 

Segundo o relatório do Grupo Horta 2016.1 do Programa PINAB, são estas: 
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 Desenvolvimento de uma Horta Comunitária no espaço externo da USF Vila 

Saúde e Hortas domiciliares no ambiente particular de famílias voluntárias 

utilizando recursos urbanos economicamente e ambientalmente sustentáveis; 

 Ações educativas junto à comunidade com o objetivo de difundir o 

conhecimento acerca das ervas curativas e incentivar menor dependência de 

medicamentos alopáticos; 

 Favorecer a aquisição de novos conhecimentos técnicos de plantio e manejo; 

 Estabelecer uma rede de relações entre sujeitos engajados na Agricultura 

Urbana e Periurbana no estado da Paraíba com os moradores do território; 

 Incentivar que pessoas autônomas possam engajar em relações educativas 

com os demais grupos populares da comunidade, partilhando novas 

possibilidades quanto à Promoção da Saúde e do manejo da Agricultura 

Urbana para fins de subsistência e complemento de renda; 

 Promover sujeitos autônomos, participativos e, por fim, emancipados, 

engajados em atividades de Agricultura Urbana no território de abrangência 

da USF Vila Saúde. 

 
Imagem 23: Evolução da Horta Domiciliar de Graça. 
Fonte: Relatório do Grupo Horta relativo ao semestre 2016.1 

 Conforme a Horta no Vila completa um ano, um breve balanço nos aponta 

que o espaço da horta na USF Vila Saúde tem se desenvolvido bem. Atualmente 
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catalogamos 48 espécies de plantas presentes em sua história. Em sua maioria, as 

ervas medicinais são podadas e doadas em uma média quinzenal; as hortaliças 

entram e saem do sistema conforme são doadas, consumidas ou geram sementes; 

algumas árvores frutíferas ou plantas de sistema radicular de grande porte se 

encontram em crescimento; e, por último, a minoria das plantas saíram do sistema 

por inadequação de solo ou clima e também pela dinâmica na homeostase que 

tentamos criar com as formigas, insetos ou outras formas de vida que dificultam o 

plantio. 

 
Imagem 24: Parte da Horta no Vila localizada no espaço anexo à USF Vila Saúde 
Fonte: Fonte primária 
 

 O espaço na USF conta com o cuidado diário de nossa mateira, Antônia. 

Moradora da comunidade Jardim Itabaiana, Antônia vem do interior do estado do 

Maranhão, trazendo uma infinidade de saberes do campo consigo. Ela faz a 

manutenção da horta e tem trazido a maioria das novas espécies que temos 

semeado, em troca aprendemos e experimentamos juntos novas tecnologias de 

manejo e plantio as quais ela pode reproduzir em seu próprio jardim e quintal 

produtivos. 
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 Nessa dinâmica já desenvolvemos canteiros de compostagem orgânica, 

minhocário, sistema de irrigação por gotejamento de baixo custo, jardineiras 

suspensas utilizando paletes e garrafas plásticas, bem como várias estratégias para 

facilitar ou potencializar o plantio e dificultar os fungos e outros contratempos. 

 Enquanto isso o cenário das Hortas Domiciliares se desenvolvem em um 

ritmo confortável. Graça está colhendo suas hortaliças de forma sustentável com a 

perspectiva de não ter de buscá-las em mercados por meses consecutivos. A 

segunda família que irá começar a receber visitas e multirões já está de acordo e 

estaremos iniciando esse trabalho de forma simultânea ao desenrolar de todas as 

outras ações. 

 
Imagem 25: Horta Domiciliar desenvolvida em uma casa completamente cimentada  
Fonte: Acervo do Programa 
 

 Como expectativa para 2017 temos uma articulação em andamento com 

agricultores familiares para a organização de uma feira orgânica no espaço externo 

à USF Vila Saúde, bem como a organização de vendas de produtos do Espaço 

Holístico da Mulher – AFYA-PB, trazendo diversidade de produtos para o território 

com preços solidários e coerentes com a realidade econômica local além de   
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estimular o debate político da importância desses espaços; Articulação com o Fórum 

Intersetorial de Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional do território, com os 

quais estaremos buscando parcerias com equipamentos sociais como Cozinha 

Comunitária, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, escolas 

municipais e outras entidades com as quais esperamos investir em ações dialógicas 

associadas às políticas de assistência à população. 

 Em suma, a partir desse processo de ação-reflexão-ação procuramos trazer o 

debate dos limites e possibilidades de se trabalhar a Autonomia plena com os 

estudantes e comunitários que vêm participando e se integrando à Horta no Vila. Pra 

isso, conforme orientado anteriormente, iremos destacar as categorias Autonomia e 

Participação Popular a partir dos olhares dos sujeitos mais influentes a esse 

trabalho. No desenrolar do texto, elucidamos porque eles são influentes o suficiente 

para representar os demais através de seus olhares. 

 Além dos coordenadores do Programa, Elina Alice e Íris Abílio trazem o olhar 

da geração mais antiga do PINAB e vêm trabalhando e acompanhando o processo 

de construção das Hortas Urbanas desde o início; Gabriel Nóbrega traz a percepção 

de um extensionista morador da região que se envolveu profundamente nas ações 

buscando transformação de seu ambiente familiar; Luzinalda Bezerra co-coordena o 

projeto de Hortas Urbanas atual e articula uma série de movimentos sociais e 

coletivos para trabalharmos juntos fazendo frente aos pensamentos hegemônicos; 

enquanto Graça e Fátima representam os sujeitos comunitários mais influentes no 

manejo e aprendizados com as Hortas Domiciliares e a Horta Comunitária na USF 

Vila Saúde, respectivamente, pelo papel que desempenham. O depoimento de 

Antônia, anteriormente citada neste capítulo, não pôde ser coletado por diferenças 

entre agendas, considerando que a mesma não se encontrava no estado da Paraíba 

durante a coleta dos dados para análise. 

 Todos se voluntariaram ao processo de entrevista, entretanto omitimos suas 

identificações associadas às respostas e citações a seguir por motivos éticos à 

pesquisa. 
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5.4 Autonomia e Participação Popular em Hortas Urbanas no PINAB/UFPB 

 Para compreendermos o trabalho que envolve as extensões em hortas 

urbanas pelo escopo do Programa PINAB, temos a dispor uma sére de fontes 

bibliográficas e documentais. No que toca a Horta Popular Boa Esperança, temos 

dois Trabalhos de Conclusão de Curso da Nutrição na UFPB, intitulados “Hortas 

Comunitárias, Educação Popular e Segurança Alimentar e Nutricional: aprendizados 

e desafios com base em uma experiência” e “Horta Popular Boa Esperança: relato 

de uma experiência de Promoção da Saúde e da Segurança Alimentar e Nutricional”, 

além dos relatórios semestrais dos extensionistas de 2013 a 2015. A Horta no Vila 

conta com os relatórios semestrais do ano de 2016 e com um artigo intitulado “O 

processo de construção de uma horta na Unidade de Saúde com base nos pricípios 

da Educação Popular”. Tendo em vista a falta de material para uma análise mais 

profunda nesta segunda experiência, foram feitas entrevistas individuais e diretivas, 

principalmente acerca das duas categorais centrais à questão norteadora do 

trabalho: em que medida a ação extensionista popular estimula a Autonomia e a 

Participação Popular?  

 

   Sujeitos 

          Gênero                      Idade (anos) 
Tempo de participação na 

Extensão (anos) 

Mas Fem Total% 20-30 31-40 41-50 51-60 Total% 01-03 04-06 07-09 Total% 

Extensionistas 01 02 37,5% 03 00 00 00 37,5% 02 01 00 37,5% 

Usuários 00 03 37,5% 00 01 01 01 37,5% 02 01 00 37,5% 

Coordenadores 01 01 25% 00 01 00 01 25% 00 00 02 25% 

Total 02 06 08 03 02 01 02 08 04 02 02 08 

Total percentual 25% 75% 100% 37,5% 25% 12,5% 25% 100% 50% 25% 25% 100% 

 

Fonte: Fonte primária, 2017 
 

Embora os critérios para inclusão dos entrevistados no estudo tenham sido 

bem delineados anteriormente, eles se distribuem diferentemente quanto a uma 

série de características. Trouxemos no quadro 01 alguns dados que representam um 
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perfil desses sujeitos quanto ao gênero, idade e tempo de participação nas ações do 

Programa de Extensão PINAB, distribuídos nos três grupos: Extensionistas, 

Usuários e Coordenadores. Assim, a maioria dos entrevistados são extensionistas 

(37,5%) e usuários (37,5%), apenas 25% são coordenadores. 75% são mulheres e 

25% homens. Eles se encontram entre 20 e 60 anos, sendo que a maioria está entre 

20 e 30 anos, 50% estão no projeto cerca de 1 a 3 anos, 25% entre 4 e 6 anos e 

25% entre 7 a 9 anos.  

Ao identificarmos os entrevistados codificamos suas identidades com siglas 

que representam o gênero (F para feminino e M para masculino) e o grupo ao qual 

pertencem (E se for extensionista, U se for usuário/a e C se for coordenador/a) e 

numerações que indentificam a ordem de entrevista naquele grupo ao qual pertence, 

sendo, portanto, Extensionistas representados por E1F, E2F e E3M; Usuários por U1F, 

U2F e U3F; e Coordenadores por C1F e C2M. 

A realização das entrevistas foi importante para avaliar alguns resultados 

iniciais no desenvolver do Projeto, princialmente de forma comparativa com a 

experiência da Horta Popular Boa Esperança, seus percalços e acertos. 

Em busca da compreensão de porque o PINAB começou a trabalhar com 

Hortas Urbanas, pudemos voltar para algumas inquietações presentes na gênese do 

Programa e sua relação com a realidade social. Uma das provocações para a 

criação do PINAB foi que o um dos coordenadores, a entrevistada C1F, é docente de 

uma das disciplinas de Educação Nutricional da UFPB, a qual sempre acreditou na 

perspectiva teórico-metodológica de trabalhar fortalecendo a Autonomia do outro e 

demais princípios freireanos como a Criticidade e a Participação. Uma das maiores 

influências de C1F para a criação do Programa foi seu período de trabalho no 

Governo Federal do primeiro mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

bastante responsável pela implementação de uma série de ações e políticas 

voltadas à Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que, segundo Silva (2003), 

possuia ações no sentido de Formular e coordenar a implementação da Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Combate à Fome; Articular a participação da 

sociedade civil no estabelecimento de diretrizes para essa política; e estabelecer 

diretrizes, supervisionar e acompanhar a implementação de políticas no âmbito da 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tratava-se da 

implementação de ações e políticas da SAN, mas também de um ministério que 
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articulava iniciativas de competências e instituições da Sociedade Civil, onde o êxito 

dependia da ação articulada entre as ações ministeriais e de representantes da 

sociedade civil. 

Eu voltei em 2006 e o PINAB surgiu em 2007. Eu tinha acabado de 
voltar e estava ainda mais inquieta. [...] O país passava por esse 
momento, o cenário político nessa área estava havendo muitos 
avanços, muitas propostas sendo implementadas nessa área, e a 
Agricultura Urbana era uma área inclusive do MDS (Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome). (C1F em entrevista) 

 

 No âmbito da graduação é notadamente difícil trabalhar a Autonomia 

enquanto uma categoria que surge da interação entre estudantes e classes 

populares, especialmente enquanto resultado do desenvolvimento comunitário sob a 

influência das universidades. Os motivos são diversos, se destacando: cargas 

horárias pequenas e alta rotatividade dos estudantes nos campos de estágio. A 

Extensão, em especial aquelas no campo da Educação Popular, têm sido uma 

alternativa para esse desafio. Para tanto, a partir de 2013, o PINAB constrói a 

perspectiva de uma coordenação comunitária objetivando radicalizar a interação do 

campo acadêmico com o meio popular, tendo a participação importante de 

lideranças comunitárias no planejamento direto das ações do Programa nas 

comunidades do bairro Cristo Redentor. Nesse momento iniciou-se uma 

reformulação e dentro desse processo foi-se discutindo abertamente a 

implementação de Hortas Urbanas no território. 

Mesmo o PINAB já tendo seis anos de vida, a gente abriu para 
construir do zero a partir da demanda da comunidade. E aí Dôra 
colocou essa proposta do PINAB trabalhar com uma horta 
comunitária lá na Boa Esperança [...] argumentando que, primeiro, 
realmente tinham muitas pessoas ainda em situação de fome, 
pobreza e de miséria, onde a produção originada da horta seria 
importante para essas pessoas. Segundo que o fato de construir uma 
horta seria uma ocupação para muitas pessoas da comunidade que 
estavam desempregadas e seria uma forma delas trabalharem e 
terem não necessariamente o lucro mas um produto útil que seria a 
alimentação. (C1M em entrevista) 

 

Para o PINAB essa foi uma proposta importante pois torna-se uma 

oportunidade de trabalhar em ações da Segurança Alimentar e Nutricional na 

perspectiva de produção de alimentos e Autonomia para os sujeitos comunitários. 

Segundo a maioria dos entrevistados, o PINAB apesar de sempre ter tido ações na 
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linha da SAN, sempre promoveu ações de formação como cursos, oficinas e 

encontros discussivos. A opção de trabalhar com Hortas Urbanas foi uma 

oportunidade de ter uma experiência produtiva, uma prática cotidiana concreta em 

que as pessoas vissem um resultado mediante seu trabalho no próprio âmbito 

comunitário. 

Essa primeira proposta surge num formato que radicaliza a inserção do 

Programa na dinâmica comunitária e da integração com os sujeitos. Enquanto 

observamos a maioria das ações de saúde encasteladas nos espaços do serviço, 

trabalhar com Hortas Urbanas em espaços abertos traz a inserção desse serviço à 

dinâmica popular. Ainda que com todos os percalços, se envolveu usuários e 

profissionais de saúde para se construir algo numa área de vulnerabilidade e 

invisibilidade social. 

Com a Reforma Sanitária, a Participação foi uma categoria incluída na 

dinâmica do serviço público de saúde como estratégia de democratização social 

transformadora. Até então, segundo Fleury e Lobato (2009), a associação entre 

democracia e os agravos sociais foram impulsionantes para a transição democrática 

no país. A Participação seria um canal para construção de um novo modelo que 

desconstruiria a desigualdade social. Foi no campo da política da saúde que esses 

mecanismos mais avançaram pois compuseram uma proposta concreta associada 

às propostas de mudanças legais, técnicas e organizativas do governo federal na 

época. Todavia, a institucionalização da saúde trouxe também a burocratização e 

outras dificuldades às organizações políticas nas comunidades. Além de 

gradativamente construir a noção de que o espaço institucional consistia na única 

forma válida de participar, esses assumem moldes dominantes em que, segundo 

Valla (2014), se tem dificuldade em aceitar que moradores de periferias são capazes 

de produzir conhecimento que organizam e sistematizam a sociedade. 

 Através da Extensão, a Universidade conseguiu se inserir nessa relação de 

Participação Social em que tradicionalmente há pouco diálogo. Durante o processo 

estudantes tiveram a oportunidade de vivenciar a realidade de uma área onde não 

existe coleta de lixo na nascente de um rio tão importante para a cidade de João 

Pessoa (rio Jaguaribe), na qual a violência e a miséria ainda crescem na forma de 

uma profunda insegurança alimentar; bem como trabalhando e modificando a 

estrutura e a dinâmica da Unidade de Saúde da Família onde se dão os processos 

de trabalho da Saúde Pública. 
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Ao começar a compreender as nuances entre os diferentes tipos de 

Participação, em especial a Participação Social e a Participação Popular, surgiram 

reflexões que na rotina da Horta no Vila tinham espaços para serem discutidas. 

Uma das coisas mais importantes que essa experiência teve foi de 
entender que para querer que esse espaço seja efetivo e que tenha 
mudanças nas vidas das pessoas, eu teria que internalizar isso para 
minha vida para que isso seja algo em que eu realmente acredito. 
Depois desse trabalho eu comecei a me aproximar realmente das 
plantas medicinais e trazer isso para minha casa, querer trazer isso 
para minha vida. Porque se a gente indica, se a gente diz que isso 
realmente é bom para alguém, por que a gente mesmo não faz? Foi 
um dos ensinamentos que aprendi no início com uma das pessoas 
que ajudou a gente que é um agricultor. [...] Se eu digo que a gente 
consegue fazer isso num apartamento, na casa das pessoas, por que 
eu não consigo na minha? (E1F em entrevista). 

 

 Uma vez que os perfis de Extensionistas que se envolveram nesse trabalho 

era de veteranos, um consenso que pudemos observar nos depoimentos é que, 

como afirma Brandão (2002), a Educação Popular não é outra coisa senão se dispor 

a participar do esforço que já fazem os sujeitos subalternos para a organização 

política em função da conquista de sua liberdade e de seus direitos. A contribuição 

que a Extensão Popular trouxe em radicalizar a forma que alguns usuários 

participam da dinâmica da USF Vila Saúde e de como alguns trabalhadores da 

Equipe de Saúde da Família percebem sua presença nesse dinâmica foi estratégica 

em contribuir pedagogicamente com a organização dos usuários, elevando-os à 

condição de protagonizar sua própria libertação. 

Acho que um aspecto importante é esse de planejar junto com os 
companheiros que vão estar lá junto com a gente. Por mais que os 
outros grupos (do PINAB) tenham (esse planejamento), eles ainda 
ficam muito enviesados onde vai se seguir aquele roteiro e o 
planejamento (participativo) é mais pontual e não da atividade como 
um todo e tudo que vai ser feito. [...] Acho que tem um jeito diferente 
de mobilizar a Participação. As pessoas se sentem parte do processo 
que acontece e por isso se sentem mais pertencentes e se envolvem 
nas atividades (E2F em entrevista). 

E ainda: 

Eu poderia dizer que (o êxito pode vir) da questão da própria horta, 
das plantas, de tirar as coisas da terra, mas aí qualquer horta daria 
certo se fosse por isso e não é assim que acontece. Essa questão de 
envolver em todos os processos e fazer isso de maneira participativa, 
[...] as pessoas vão se engajando em cada função que vai tendo, 
criando um compromisso e [....] uma corresponsabilidade. Na (Horta 
Popular) Boa Esperança tinha esse planejamento mas era algo mais 
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geral, pode perceber que o processo era algo completamente 
diferente de como acontece agora, não é “vamos estabelecer 
algumas metas, os objetivos que a gente vai alcançar, vamos pensar 
como vai ser esse processo, avaliar como foi e pensar nos próximos 
passos”. Não tinha uma conexão no desenvolver (da ação) (E2F em 
entrevista). 

 

 Na Horta no Vila isso se deu a partir do momento em que o plantio só iria 

fazer parte da transformação da vida das pessoas a partir do momento em que elas 

trouxessem essa vontade e disponibilizassem seus saberes tanto teóricos como 

metodológicos em círculos e diálogos. 

Isso entra a questão dos encontros, o fato de termos encontrado com 
referências. Mas claro que a gente estava atento, esses encontros 
não foram por acaso. A gente [...] teve a sensibilidade e a atenção 
[...] de dizer opa, isso é uma oportunidade (C1F em entrevista). 

 

Então, embora a Horta no Vila estivesse produzindo plantas medicinais e 

doando para quem quer que quisesse de receber, essa Participação Assistencial era 

só uma pequena parte do planejamento. Um dos verdadeiros objetivos é mapear e 

promover encontros de diferentes saberes em relações educativas informais - 

usuários, universitários e profissionais da saúde - não na intenção de conceder 

libertação, mas que essas relações construam uma Participação verdadeiramente 

Popular, progressivamente buscando caminhos para a Autonomia na vida uns dos 

outros. 

A USF Vila Saúde é notadamente uma Unidade Escola, ela serve de cenários 

de aprendizagem para muitas experiências da graduação, da residência, etc. muitas 

delas vinculadas à UFPB, então a existência da Horta no Vila em seu espaço abre 

nossas possibilidades para a dimensão da formação. Os estudantes entrevistados 

tiveram compreensões diferenciadas do significado que esse trabalho tem tido para 

si. Ainda que levar os aprendizados do grupo para suas realidades, casas e famílias, 

tenha sido um consenso, ao comunicar a experiência com suas graduações, se 

percebe diferentes interfaces, como podemos ver a seguir:  

Eu sempre me perguntei muito o que estou fazendo na Universidade 
e com o Grupo Horta eu consegui expandir um pouco esse 
pensamento. Não existiria um E3M tão atento à saúde, tão atento ao 
estudo e feliz em estar cursando a Universidade se não tivesse feito 
parte do grupo. [...] Eu sempre me vi como coadjuvante de algo muito 
maior. As vezes no meio acadêmico tem uma questão de ego muito 
grande, você sempre tem que ser o primeiro, tem que ter as 
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melhores notas, tem que estar num patamar mais alto que os outros, 
mas na Horta eu não tinha essa ansiedade [...] ou não tinha essa 
motivação pra ter essa busca de ser o melhor. Eu sentia que estava 
atuando fazendo meu melhor mas não era algo pra mim, era algo 
maior (E3M em entrevista). 

 

A gente está numa realidade muito fechada enquanto um curso. A 
partir da Horta (no Vila) eu percebi que não era porque eu estava 
naquele curso que eu não poderia pensar em estratégias que 
contemplassem o ambiente, a Promoção da Saúde, em aspectos 
sustentáveis, econômicos, etc. Não há provocações para tudo isso 
no meu curso e lá eu conseguia pensar tudo isso e eu levo comigo 
(essa ideia que) dá pra fazer as coisas diferente e não precisa ser 
aquilo engessado como todo mundo faz (E2F em entrevista). 

 

 Sendo assim, segundo Melo Neto (1997), é possível verificar que a 

Universidade possui um compromisso com a sociedade. Seu exercício tem se dado 

através do ensino, da pesquisa social e também da extensão, entretanto a 

Autonomia se torna uma necessidade iminente para o desenvolvimento da Extensão 

Popular como um processo que tem logrado êxito como um processo educativo, 

cultural e científico em articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável à 

transformação social. 

 A Extensão Popular, uma vez assegurada sua Autonomia nas dinâmicas da 

Universidade, pode ser compreendida como um trabalho social. Desse trabalho, se 

cria um produto que traz consigo as tensões de seus componentes como relevância 

social, rompendo o isolamento de um ensino cujo o objeto não são as comunidades. 

Como sujeito desta ação, o extensionista irá fazer parte de processos que 

problematizam o papel da Universidade na sociedade e, principalmente, sua posição 

enquanto estudante desta instituição na busca de uma sociedade justa. 

 Para o grupo de usuários entrevistados, a Horta no Vila tem sido um encontro 

sobretudo entre eles mesmos que, apesar da pouca distância que os separa, pouco 

se encontravam, tendo em vista o exercício da Participação Social por 

representatividades em Conselhos Municipais de Saúde hermeticamente fechados e 

Conselhos Locais inexistentes. 

Eu me sinto uma pessoa “do grupo”, encontrei pessoas que pensam 
como eu, têm desejos como eu e é onde me sinto muitíssimo bem. 
Nossos assuntos, nossas conversas são maravilhosas para mim (U2F 
em entrevista). 
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Pra mim foi, nossa, você não tem nem ideia. Eu estou integrada em 
um grupo que tem uma noção diferenciada disso, está aprendendo 
enquanto está fazendo ali. Os erro têm sido importantes e os acertos 
melhor ainda porque essa troca é extremamente benéfica pra todos, 
para quem está ali e para quem um dia vai chegar (U1F em 
entrevista). 

 

Uma diferença nos chama atenção em relação à Horta Popular Boa 

Esperança e a Horta no Vila: parte da ação da segunda se dá dentro dos muros do 

serviço de saúde. Embora sua Participação Popular tenha características diferentes 

da Participação Social, representada pelo Controle Social, não podemos ignorar que 

as deficiências da integração entre a USF e seus usuários, pela proximidade, passa 

a ser também uma dificuldade do Projeto. Essas deficiências se apresentam sob 

diversas formas: a distância geográfica que a USF Vila Saúde se encontra de parte 

de seu território, como a comunidade Boa Esperança, cenário da primeira 

experiência de Hortas Urbanas do PINAB; os conflitos pessoais gerados pelo 

processo de trabalho cotidiano; e a ausência do sentimento de pertencimento do 

usuário ao serviço de saúde e suas ações, dificultando a percepção de que por estar 

dentro de um espaço público, ela é comunitária e de direito a todos. 

Ao mesmo tempo podemos compreender que ao assumir uma posição onde 

as problemáticas do serviço de saúde são compartilhadas com o Programa, 

encontramos o potencial de trabalharmos essas situações-limites juntos.  

 Trabalhar Hortas Urbanas é uma iniciativa que, diferente de outros grupos do 

PINAB ou dos grupos construídos pela USF Vila Saúde – HiperDia, Terapia 

Comunitária, Brincando com a Mente, etc. -, não parte de uma demanda de 

adoecimento imediato. Da mesma forma que isso tem sido um desafio para alcançar 

uma Participação Popular numerosa, a USF Vila Saúde pôde enfrentar essa mesma 

realidade no estabelecimento de um Conselho Local de Saúde chamado “Espaço de 

Diálogo”, que nunca atingiu a proporção de 50% de usuários normatizada pelo 

Controle Social; ou ainda em metas como a Saúde do Homem, um público 

notadamente mais engajado em ações de cunho econômico e de subsistência do 

que no processo do adoecimento. 

 Na medida em que as Hortas Urbanas associadas aos serviços de saúde 

podem trazer respostas reestruturantes à dinâmica do Controle Social de forma a 
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responder preocupações econômicas e sociais, compreendemos ser necessário 

essa troca de saberes entre a academia e a Unidade de Saúde da Família para 

alcançarmos inéditos viáveis, nesse caso, a Participação mais numerosa de sujeitos 

em ações que buscam caminhos transformadores. 

Porém a Participação de profissionais da Equipe de Saúde da Família tem 

sido pouco conquistada a muitos eforços. Um consenso entre os três grupos 

entrevistados nos aponta que esse tem sido nosso maior desafio até o momento. 

Existe uma questão que tange a esses profissionais que é a 
sobrecarga que eles têm. [...] São cobrados para fazer grupos, 
relatórios, registros das atividades, fazer campanha, atividades 
epidemiológicas, atividades de Controle Social, atendimentos 
(clínicos), etc. Há uma sobrecarga concreta dos profissionais de 
saúde no nível da Atenção Básica no Brasil (C2M em entrevista). 

  

Esse não é o único desafio quanto ao envolvimento desses profissionais. 

Devido às limitações de uma formação aos moldes Flexneriano, ou seja, produtivista 

e profissionalizante na lógica da concorrência do mercado de trabalho, adentrar em 

demandas sociais que se distanciam muito daquilo que os profissionais tinham 

perspectiva de se debruçar enquanto graduandos, mesmo estas demandas sendo 

uma problemática concreta do território em questão, torna-se difícil lograr êxito 

contando com a Participação horizontalizada da Equipe de Saúde da Família. 

Ainda existe uma concepção muito arraigada da Unidade de Saúde 
da Família, mesmo sendo Atenção Primária e mesmo tendo que se 
pautar numa perspectiva de Vigilância em Saúde ampliada e 
integralizada, ainda se tem uma concepção de que os profissionais 
tem de estar prontos apenas para a assistência, apenas curar 
doenças. [...] Essa concepção ainda está presente em muitos setores 
da gestão do SUS, [...] onde se tem gestores que cobram de seus 
profissionais apenas metas de produção de atendimento individual 
(C2M em entrevista). 

 

Se os profissionais de saúde, todos, desde o porteiro que (também) é 
um profissional de saúde, pudessem fazer a ligação entre as 
pessoas que ainda [...] tem seus conhecimentos em ervas medicinais 
com a USF, aquela horta ali seria extremamente bem vinda para 
potencializar isso. [...] Embora a maioria dos profissionais que eu 
conheço não tem interesse nisso, porque foge da sua área 
acadêmica, foge de seu conhecimento absoluto (U1F em entrevista). 

 

 Acreditamos que esses sujeitos têm um papel muito importante na integração 

dos equipamentos sociais para vencermos os impasses da intersetorialização, 
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especialmente do SUS, e do distanciamento que existe entre as práticas biomédicas 

e as práticas populares. 

 Os equipamentos estão isolados da comunidade, eles não são 
comunidade. Eles estão fazendo para a comunidade. Isso não existe, 
a gente está em outro mundo. O mundo hoje chama para que a 
gente interaja e não que a gente faça para, as pessoas tem de mudar 
esse pensamento. As pessoas tem de estar junto trocando 
(conhecimento) e fazendo que a coisa aconteça e dar errado faz 
parte” (U1F em entrevista). 

 

A valorização das práticas populares nos serviços de saúde podem reverberar 

de diversas formas. Primeiramente existe uma paternalização evidente do 

conhecimento científico adotado pelo SUS como único conhecimento adequado para 

se lidar com o processo de adoecimento. Os usuários do sistema de saúde pouco 

compreendem que sua memória comunitária é adequada para o cuidado. Em geral, 

observamos que a prática do camponês com as ervas medicinais é evidente no 

próprio campo, onde os equipamentos sociais estão distantes e onde o poder do 

Estado é insuficiente. Ao adentrar no ambiente urbano após as migrações, os 

conhecimentos comunitários passam a se esmorecer perante a falta de validação 

dos saberes populares. 

Ao reconstituirmos a memória de uma das usuárias que mora no bairro Cristo 

Redentor há cinquenta anos, compreendemos que: 

“Vamos dizer, há dez anos atrás esse bairro era bastante arborizado 
e hoje em dia ele está perdendo isso. É comum eu lembrar “poxa, 
aqui tinha tal coisa e não tem mais”. Os morcegos traziam, e eu 
observo isso no meu quintal, diversos tipos de semente e hoje eles 
trazem muito menos. Hoje eles trazem três ou quatro sementes. Aqui 
próximo várias pessoas ainda têm um pouco de ervas para usar, mas 
não é mais comum usá-las para tratamento mesmo. No entanto 
antes, e eu bebi muito nessa fonte, várias pessoas faziam seus 
tratamentos com as ervas que tinham no quintal. Eu não sabia, por 
exemplo, que a Aroeira é um ótimo medicamento pra quem tem 
dermatite de contato, arde pra caramba mas funciona e é melhor que 
usar Dermacyd ou qualquer uma dessas coisas aí. Tinha uma 
senhora aqui numa casa que morreu, talvez há uns três anos atrás, 
que tinha um conhecimento absoluto em ervas medicinais. Se tratava 
ainda como a mãe dela, a avó dela, e morreu com oitenta e tantos 
anos. Isso é uma grande sabedoria que se perde. [...] Eu me lembro 
da primeira propaganda da margarina Bem Te Vi e como lá em casa 
mudou. Paramos de comer a manteiga que minha avó fazia, que 
absurdo” (U1F em entrevista). 
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 Então renvovar a credibilidade no saber popular torna-se uma forma de 

trabalhar a Autonomia que vem se perdendo conforme os usuários do sistema de 

saúde se tornam cada vez mais dependentes dos conhecimentos produzidos nas 

Instituições de Ensino Superior. Esse é um ponto em destaque para 

compreendermos que sob a luz dos modos de sentir, pensar e agir das classes 

populares, se faz necessário que a Extensão Universitária coloque o saber 

acadêmico a serviço do povo e ao mesmo tempo também aprenda com ele, 

oportunizando trocas exitosas e criando espaços dinâmicos e participativos para que 

possamos extinguir os fossos culturais responsáveis por inúmeras crises que não só 

a econômica. Enquanto um grupo de trabalho com representantes de estudantes, 

docentes, profissionais da saúde e comunitários, apostamos ser justamente na 

riqueza desse encontro com conhecimentos cotidianos, indiciários e comuns aos 

homens e mulheres que podemos construir caminhos para educarmos uns aos 

outros rumo a uma Autonomia plena. 

Acredito que isso é uma recuperação de memória boa, acredito que  
(a Horta) possa dar um caldo grosso às atividades que acontecem lá 
na Unidade de Saúde. A gente pode também estar usando uma 
política (Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
no SUS) pra fazer com que as pessoas se integrem nisso e tragam 
seus conhecimentos para dentro da Unidade” (U1F em entrevista). 

 

Na USF Vila Saúde, por mais que aconteça uma Participação ainda tímida a 

ação mostra um potencial muito grande. 

É como se dissesse que isso tem a ver com todos aqui, trazer a 
pauta da SAN por meio de uma iniciativa de uma horta que é apenas 
a ponta de algo bem mais amplo. A gente sabe que de lá pode-se 
disparar muitos processos educativos interessantes, para o ambiente 
da Estratégia Saúde da Família (C1F em entrevista) 

 

Em consequência da pouca participação da Equipe de Saúde da Família nas 

ações da Horta no Vila, apostamos que a ocupação do ambiente externo à unidade, 

até então ocioso, continue trazendo usuários da USF para dentro de sua rotina 

mostrando que aquele espaço é seu por direito e que, por consequência, a interação 

entre esses usuários e o profissional de saúde possa negar a ideia de, como aponta 

Valla  (2014), quem tem estudo e recursos aponta o caminho correto para as classes 

populares; todavia permitindo que as próprias classes populares mostrem isso por si. 

Para tanto, conforme o depoimento: 
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Se as pessoas entenderem que esses equipamentos são parte da 
vida delas porque elas ajudam isso a acontecer, é nosso imposto que 
está ali [...], e houvesse uma integração do equipamento com a 
comunidade, o que muitas vezes não acontece, ou pelo menos é um 
processo longo, lento e gradual; se isso acontece melhora muito a 
qualidade de vida de todas as pessoas (U1F em entrevista). 

 

Esta é uma realidade bastante adversa ao que frequentemente se observa no 

serviço de saúde brasileiro, conforme atesta um das usuárias entrevistadas: 

Eu chegava no posto de saúde e eu via aquela cabana e ficava me 
perguntando: o que será isso? Eu quis ver, quis conhecer, porque eu 
nunca imaginaria que dentro do (USF) Vila Saúde tivesse uma horta. 
Antes disso eu sempre pensei que aquele espaço não era meu. Eu 
só iria ali quando não tivesse nunca outra opção, vou fazer de tudo 
que posso pra ir ali só quando não tiver jeito. Eu não tinha como meu 
espaço, pertence a mim, eu pago meus impostos, eu tenho direito, 
não pensava assim. Mas aí eu tenho certeza que a horta me fez 
entender que aquele espaço é meu. Depois disso eu fiquei 
pensando: quer saber de uma coisa? Eu não devo estar pagando 
consulta sem poder, meu lugar é ali. Buscar meus direitos naquele 
lugar, buscar a saúde ali. [...] A horta me aproximou do Vila Saúde” 
(U2F em entrevista). 

 

 A fala da usuária acima revala que ocorreu um processo de conscientização 

ao se aproximar da horta, pois se antes a perspectiva dela era só de usufruir dos 

alimentos produzidos ali, inclusive por falta de opção, posteriormente passou a 

reconhecer-se como sujeito de direitos, especialmente o direito a saúde.  

Para que a Atenção Primária atinja sua eficiência, é indicado que a USF 

esteja presente na Rede de Apoio Social do usuário. Segundo Ribeiro et al. (2014), 

essa rede assume uma importância fundamental onde os profissionais e o serviço de 

saúde tem de fazer parte, podendo representar um elo entre os diversos atores que 

a compõem aumentando o suporte para que sujeitos comunitários tenham uma boa 

qualidade de vida. É indicado que a Atenção Primária se faça presente como até a 

terceira opção de quem (ou o que) o sujeito procuraria em caso de adoecimento. 

 Uma das ações que busca contemplar esse cuidado de uma forma mais 

próxima são as Visitas Domiciliares, realizadas com foco no Agente Comunitário de 

Saúde. Segundo Vasconcelos (2011) essas visitas tem por objetivo a valorização de 

trocas interpessoais dialógicas em contatos formais e informais, intrelaçando o 

usuário ao serviço de saúde. As Visitas Domiciliares tem sido uma metodologia 
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notadamente utilizada pela Extensão Popular em Saúde na UFPB, tomando por 

base a experiência de um de seus projetos pioneiros, o PEPASF. 

 Para Oliveira et al. (2014), as Visitas Domiciliares no PINAB fazem parte de 

um processo educativo permanente de formação, mediatizado pela realidade onde 

estudantes e comunitários irão se encontrar fazendo uso da problematização e do 

diálogo para superação das desigualdades sociais. O PINAB sempre tentou 

direcionar essas atividades para acompanhar sujeitos em potencial que pudessem 

engajar em atividades coletivas promovidas em outros espaços, pelo Programa ou 

pela USF Vila Saúde. 

 Isso se dá pois as mobilizações para as lutas sociais estão em constante 

dialetização entre a mobilização individual e a mobilização coletiva. Embora o 

histórico das comunidades Jardim Itabaiana, Pedra Branca e Boa Esperança seja de 

lutas coletivas por direitos e moradia, hoje encaramos o tempo em que essas 

conquistas trazem o enfoque nas lutas individuais e familiares por uma melhor 

condição de vida. Então a Participação Popular se encontra resumida à medida que 

os sujeitos tentam encontrar respostas para as crises do modelo capitalista. 

 Compreendendo que existe esse momento de Participação individual e 

coletiva e que são interdependentes, as Visitas Domiciliares foram ampliadas com a 

Horta no Vila para realizar projetos que contemplassem as preocupações mais 

íntimas à realidade de cada sujeito. 

A gente tem essa iniciativa de extender para a casa das pessoas e a 
gente conseguiu (primeiramente) uma família que abriu sua casa e 
que hoje já está com uma grande variedade de plantas lá. Ela 
desacreditava dessa iniciativa por ter uma casa bastante cimentada” 
(E1F em entrevista). 

 

Uma coisa era a gente fazer visitas domiciliares como fazia antes. 
Era massa porque a gente estabeleceu um vínculo com Dona 
Dorinha e a gente gostava muito dela, mas quando perguntavam: e 
aí? O que vocês estão fazendo lá? Companhia a ela? Conversar com 
ela? Isso é importante, claro, mas as vezes ficava uma sensação em 
todo mundo que com as visitas não se via resultados. Mas nas visitas 
da Horta não, porque as pessoas que recebem estão interessadas 
em ressignificar os quintais, aproveitar os espaços que têm e a partir 
da iniciativa da Horta (na unidade) e fazer as construções em suas 
próprias casas. Isso pode gerar uma grande rede, porque várias 
pessoas podem ter esse interesse. É um ponto de partida a Horta na 
unidade, é um lugar onde começa os processos.Tudo que a gente 
conseguir fazer será a partir dela, se a gente conseguir fazer cursos 
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na unidade (para os profissionais de saúde) como a gente tinha 
pensado será a partir dela (E2F em entrevista). 

 

Ao apontar que “É um ponto de partida a Horta na unidade, é um lugar onde 

começa os processos”, esse depoimento da extensionista E2F revela que a horta 

agregou as pessoas, e isso possibilitou e ainda possibilitará a extensão aprofundar 

questões sociais muito mais amplas do que apenas a plantação e distribuição de 

alimentos, e, a nosso ver, a autonomia e participação é uma delas. Neste sentido, 

essa frente de hortas domiciliares tem sido positiva, desde uma grande satisfação 

até o convencimento gradativo das pessoas que é uma ação possível de ser feita e 

traz resultados. Uma vez que boa parte dos moradores dessas comunidades vêm do 

campo atrás de novas soluções às expulsões e às difíceis condições climáticas, elas 

não mais acreditam que a produção agrícola faz parte de sua realidade, 

especialmente na cidade. Foi um consenso nos depoimentos dos três grupos 

entrevistados que essa é uma das grandes dificuldades que se vê, desde a Horta 

Popular Boa Esperança até a Horta no Vila hoje. 

A Agricultura Urbana tem muitos desafios porque as pessoas 
desacreditam que isso possa ser realizado dentro da cidade. Pela 
dinâmica de vida das pessoas na correria do trabalho, pela falta de 
espaço existente dentro das residências, principalmente quando se 
trabalha em comunidades que normalmente são aglomerados de 
casas e ruas pouco estruturadas. Normalmente não tem muito 
espaço a dispor (E1F em entrevista). 

 

 Porém aqueles que se envolveram estão experimentando uma mudança em 

seu ambiente domiciliar que é tanto física quanto política. Os sujeitos estão se 

engajando em hortas particulares à medida que se aprofundam em uma horta 

comunitária construída num equipamento, onde desenvolvemos ações práticas e 

teóricas que buscam trazer a compreensão que a partir dali todos estamos 

integrados em uma ação social. Para este efeito, as hortas domiciliares não estão 

isoladas, mas são organizadas em multirões. Os participantes são incentivados a 

cooperar diretamente com a horta uns dos outros, cada um trazendo seu saber e 

sua forma de fazer. Os depoimentos a seguir mostram alguns anseios e reflexões: 

 

Essa horta é uma coisa que não tinha e agora tenho, eu pensava que 
não teria por conta do espaço, de ser tudo cimentado, etc. [...] O 
espaço é muito pequeno, a maioria das pessoas diriam que não dá 
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pra fazer horta ali. Você viu que eu tive uma certa luta com meu 
esposo [...], mas eu acho que vale a pena. Vale a pena estourar, 
arrebentar calçada. Quando as pessoas de fora ou de casa chegam 
e tentam colocar alguma dificuldade: esse jerimum vai tomar conta 
de tudo, isso não vai dar certo. Eu digo: não se preocupe, quem viver 
verá. Eu ia os primeiros dias ali e ficava lá pulando: Ah, nasceu, 
nasceu! [...] Você vê a vida ali. Eu acho que só vou realizar mesmo 
como quero no dia em que for morar numa casa que tenha um 
quintal bem grande. Mas por enquanto isso aí para mim está 
maravilhoso, porque eu não tinha. Sem a ajuda de vocês eu não 
teria, sozinha, sem nossas conversas, nossas reuniões eu não teria 
(U2F em entrevista). 

 

U2F é uma mulher curiosa, isso é muito importante: ela quer fazer. Ela 
tem as necessidades dela e além das necessidades que são 
materiais, tem as necessidades de ampliar pensamentos, ampliar 
atitudes. [...] Já está muito diferente o espaço dela, já faz mais de um 
mês que não vou lá, mas hoje eu comprei uma coisa lá na feira que 
foi pensando nela. Quero ir lá visitar o espaço dela inclusive com 
minha mãe porque acho que vai ser legal: o encontro dela com 
minha mãe, minha mãe com a mãe dela. Tem que jogar todas as 
pessoas da família na onda, porque quem é mais resistente quando 
começa a ver resultado começa a ficar: poxa, isso aqui deu certo, a 
gente pode ir ali e fazer assim, etc. (U1F em entrevista). 

  

A minha ideia é sempre estar ligada não só a quem está plantando, 
mas estar discutindo isso como uma política. Porque isso tem que 
ser incentivado como uma política. É um processo, como eu sou uma 
permacultora é fácil de imaginar soluções (para os objetivos que 
temos), difícil é transformar isso numa política efetiva. Mas por 
exemplo, você tem um lado da sua casa que é completamente 
quente, se você joga um maracujá ali, você tem maracujá por três 
anos, respeitando seu tempo natural para florar, e você tem 
sombreamento (U1F em entrevista). 

 

Neste ponto, estudantes, usuários e profissionais de saúde, ao se envolverem 

uns com os outros, podem perceber o despertar de resultados descendentes dessa 

produção coletiva de conhecimento cotidiano. Compreendemos que a Participação 

Popular promove aprendizados e impulsionam ações capazes de convergir os 3 

elementos fundantes presentes na categoria Autonomia: ser livre para engajar na 

busca do ser mais; estar em consonância com as leis, compreendendo seus direitos 

e usufruindo do papel do Estado; e com indignação de que se a liberdade é um valor 

inegável à condição de ser, é impensável que uns sejam e outros não. 

 A mensuração de resultados nas práticas sociais é uma questão sempre 

complexa pelo contexto multifascetado em que se pode analisar. Ao se debruçar 
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sobre o trabalho de Hortas Urbanas no PINAB se pode enxergar pelo ponto de vista 

da produção, do enfrentamento à fome e à pobreza em ações da SAN, do ponto de 

vista da formação estudantil através da Educação Popular, etc. Entretanto, um dos 

consensos ao avaliar o andamento da ação é que ela tem tomado uma forma cada 

vez mais madura na medida em que o tempo avança e o planejamento 

compartilhado acontece. Inicialmente a Horta no Vila era uma ação que visava 

trabalhar com os profissionais de saúde restituindo as ervas medicinais à memória 

local. Conforme o trabalho tomou forma, a população esteve mais presente que 

imaginávamos, a contrapartida dos profissionais de saúde, que recuaram na 

parceria. 

 A constante reavaliação fez com que os objetivos perante esse primeiro ano 

de trabalho se transformassem constantemente, entretanto sempre de forma 

coerente com a situação que nos cercava. 

De início muita coisa eu via como um sonho: nossa, a partir de um 
projeto dentro de uma unidade de saúde você vai ajudar várias 
pessoas. Pra mim isso parecia loucura, tentar fazer uma coisa tão 
pequena e ter a esperança de mudar tanto. Mas o mesmo tempo as 
mudanças não são sempre aquilo que se espera de início, o 
processo de analisar faz você ver onde realmente se progrediu com 
aquilo (E3M em entrevista).  

 

Tomando como base a observação dos entrevistados, o processo da horta se 

revelou em um processo de construção de uma prática social com esforço 

efetivamente compartilhado entre atores da comunidade e atores da universidade e 

do serviço de saúde, claro que com diferentes intensidades. Mas, segundo C2M em 

entrevista, “conseguimos vislumbrar que é possível sim fazer um trabalho 

comunitário em conjunto”. Vejamos por exemplo, um trecho dos depoimentos de um 

representante de cada grupo: 

Essa coisa de toda semana mexer na terra, o que isso aí foi gerar? 
Pra mim acabou sendo a consciência coletiva. O resultado foi de 
poder trabalhar todo esse pensamento que, pra mim, foi algo 
extremamente novo” (E3M em entrevista). 

 

O processo pra mim foi mais importante do que o próprio resultado: a 
gente estar lá e se abrir pra essa possibilidade de entrar num local 
cheio de fragilidades foi muito rico pra mim como docente, para os 
estudantes, para a própria comunidade. Por isso que penso: Ah, a 
Horta (Popular Boa Esperança) foi um fracasso? Não sei se não deu 
certo, talvez não tenha naquela perspectiva em que estávamos 
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vislumbrando, mas o processo dela foi de uma riqueza tão grande 
que embora tenha falhado em sua sustentabilidade foi intenso. [...] A 
Horta (Popular) Boa Esperança foi a primeira (de nossas 
experiências). Ela era em um território aberto [...], isso não é algo a 
se subestimar: a intimidade com o território. Já essa em uma 
Unidade de Saúde, um lugar fechado, [...] com o ir e vir mais 
facilitado, [...] a gente já foi para ela com aprendizados (C1F em 
entrevista). 

 

A minha função aqui é essa, onde eu chegar se tiver a necessidade 
de fazer uma intervenção eu vou estar sempre fazendo nesse 
sentido: é troca de conhecimento, troca de educação. E a educação 
que eu digo não é essa educação formal, organizadinha, é a 
organização que a gente tem no dia a dia com todas as pessoas que 
nos cercam. Essa troca faz com que isso se potencialize, se 
multiplique e fique. Não é como você estudar 2+2, 5+5, é diferente. 
Acho que é uma coisa verdadeiramente Paulo Freireana” (U1F em 
entrevista). 

 

 Mesmo a experiência da Horta Popular Boa Esperança, que encarou uma 

finitude, “é tão verdade que a gente conseguiu descobrir esse potencial, [...] no 

sentido de revelação que é possível fazer, que desdobrou no processo da Horta no 

Vila” (C2M em entrevista). E no que tange à Horta no Vila, está se construindo a 

possibilidade de: 

Fazer com que as Unidades de Saúde sejam algo mais que espaços 
de atendimento ou de pronto-atendimento ambulatorial. É possível 
que as USF sejam espaços efetivamente de produção da saúde de 
maneira ampliada e Promoção da Saúde na perspectiva do bem 
viver e da qualidade de vida [...] e mais: com a participação de 
moradores, pessoas da comundade de forma ativa, trazendo seus 
saberes, suas práticas e tendo papel protagônico” (C2M em 
entrevista). 

 

 Realmente encaramos muitas dificuldades na questão da Participação 

envolvendo os vários públicos que pensamos que poderiam estar conosco: os 

usuários, os profissionais e, futuramente, envolver outros equipamentos sociais de 

forma mais efetiva, como o CRAS, CREI, Cozinha Comunitária, etc., responsáveis 

por  articular uma série de pessoas em situação de vulnerabilidades diversas. Todos 

esses têm sido desafios que encaramos integralmente: não a partir de uma 

demanda de adoecimento já estabelecido; a descredibilidade na agricultura 

enquanto solução no meio urbano; bem como a compreensão que a Participação 
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Popular é um tipo diferente e mais agradável do que a Participação Assistencialista, 

Coorporativa ou a Participação Eleitoral. 

Segundo E1F em entrevista, “felizmente isso não tem sido mais tanto um 

problema, porque temos pessoas da comunidade que estão aqui efetivamente”, o 

que nos faz refletir que muito embora a ação conte com um pequeno número de 

pessoas, essas estão intensamente envolvidas ao ponto que a transformação de 

suas vidas já é evidente. Entretanto, “enquanto não tivermos muitas pessoas 

envolvidas a gente sempre corre o risco de (o fim, como o da Horta Popular Boa 

Esperança) acontecer novamente”. Estamos em constante planejamento para 

superar todos esses desafios na medida que: 

Ao decorrer do trabalho a gente vai aumentando nossas expectativas 
e conseguimos alcançar outros resultados. O mínimo (proposto) 
quando pensamos nessa horta: trazer um novo ambiente pra unidade 
de saúde e mudar um pouco a imagem que tinha desse espaço; já foi 
concluído. [...] Atualmente a gente está começando uma articulação, 
ainda bem inicial, com a Cozinha Comunitária e com o Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS), para junto desses 
equipamentos estar buscando famílias em situação de 
vulnerabilidade e fome; e estamos em articulação com alguns 
agricultores (familiares) para trazer uma feira de orgânicos aqui pra 
comunidade que não existe até então (E1F em entrevista). 

 

 Todas esses planos, para a maioria dos entrevistados, possuem expectativas 

de novas frentes que possam desenvolver outras relações, como uma Feira de 

Troca, por exemplo: “eu tenho um pé de acerola, é muito para usar toda e pouco 

para vender, mas eu tiro uma parte e levo pra uma feira não exatamente de troca 

monetária, mas de: eu tenho tal fruto você tem tal fruto e nós trocamos” (E3M em 

entrevista). Esse movimento popular, além de criar um espaço de encontro, pode 

incentivar cada vez mais pessoas a produzir em seus jardins para participarem. 

 Outra expectativa é que essa iniciativa se espraie para outros Projetos e 

Programas de Extensão, outras iniciativas populares e outras Unidades de Saúde da 

Família. Para tanto, temos levado a experiência da Horta no Vila e da Horta Popular 

Boa Esperança para encontros e congressos, conforme o possível, convidando os 

sujeitos comunitários para falar de suas próprias experiências. Recentemente 

hospedamos o III Seminário Nacional de Pesquisa em Extensão Popular 

(SENAPOP) na UFPB, o qual o PINAB é um dos organizadores, e foi uma 

oportunidade ímpar para que o grupo de moradores da comunidade Jardim 
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Itabaiana e duas produtoras de quintais do estado da Paraíba pudessem ministrar 

uma oficina com título “Memórias e Práticas Culturais”, bem como uma das 

integrantes foi convidada como debatedora em um espaço da programação central 

do evento chamado: os movimentos e práticas sociais emancipadoras na América 

Latina na construção de outros horizontes para a pesquisa e a extensão, ao lado de 

nomes como Danilo Streck (UNISINOS) e Roseni Pinheiro (UERJ). 

Quando a gente começou a fazer o curso (Programa de Qualificação 
em Educação Popular em Saúde apoiado pela Fiocruz - EdPopSUS) 
lá na universidade, levamos muito da Horta pra lá. Falamos muito de 
vocês e já vieram pessoas pedir seu contato, o contato de Santo da 
Terra. Disseram: A gente quer esse contato, a gente quer levar essa 
experiência pra nossa unidade. Quando formaram o grupo (de 
WhatsApp do EdPopSUS), enviaram umas quatro ou cinco fotos, daí 
quando olhei era desse espaço aqui. As meninas ficaram 
perguntando: onde é isso? Alguém daqui do curso faz parte dessa 
unidade? E quando nos pronunciamos disseram: queremos fazer na 
nossa e queremos saber como faz (U3F em entrevista). 

 

 Então, segundo esse relato a experiência tem se espalhado por dentro e no 

entorno da comunidade, o que nos faz acreditar que a Agricultura Urbana é uma 

possibilidade que vale a pena promover. 

 

Há uns quinze dias atrás fizemos um trabalho aqui como atividade do 
curso (EdPopSUS) e chamamos pessoas da comunidade. Quando 
eles entraram aqui ficaram maravilhados e disseram: Ah, isso dá pra 
fazer na minha casa. As pessoas viram a forma como é feita, que é 
uma coisa simples de se fazer (U3F em entrevista). 

 

As pessoas da comunidade quando se vêem elas tem outras 
reflexões. Está ali, é palpável, tipo: olha só, aquilo aconteceu de 
verdade, eu conheço ela, ela está aqui no meio da gente, está na 
igreja, está não sei onde (U1F em entrevista). 

 

Por fim, gostaríamos de chamar atenção para um resultado não quantitativo, 

mas para um trabalho qualitativo, possível de ser feito, a partir do qual se observa 

desdobramentos no sentido da produção de dinamicidade, criticidade e, acima de 

tudo, Autonomia. Não uma Autonomia em dissonância com elementos que 

compõem seu próprio significado na busca de uma independência egocentrada, mas 

uma Autonomia verdadeiramente participativa e capaz da compreensão que em 
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todos os outros sujeitos podemos encontrar a relação mútua para sua liberdade e 

não a limitação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As Hortas Urbanas representam uma alternativa pouco promovida em termos 

de projetos de extensão. Mesmo as cidades que se tornaram referência, como La 

Paz, Havana, Dar es Salaam e muitas outras, carecem de leis que incentivem a 

produção de subsistência para o combate à fome e à pobreza que arraigam as 

cidades. Embora tenha sido impulsionada com o Ministério do Desenvolvimento 

Social - MDS, a Agricultura Urbana no Brasil está muito além dos focos de discussão 

acadêmicas, tendo em vista que o último seminário organizado para aprofundar a 

temática aconteceu em 2007. Enquanto a Extensão Universitária brasileira avançou 

nas ciências agrárias ao longo dos anos, o cultivo e a vida do camponês nas cidades 

são ainda mais negligenciados pelas Universidades. 

 Trazer essa discussão através do olhar da Educação Popular se mostrou 

bastante recompensador, pois acreditamos que ela tem a qualidade de ser crítica e 

propositiva ao analisar os desafios desse campo. Por fim, todas as situações-limites 

em análise apresentam proposições não só inéditas, mas também viáveis para um 

novo caminho na ação comunitária. 

 Não podemos perder de vista o caráter processual da Educação Popular, 

reconhecendo que esse é um trabalho que se prossegue sem prazos finais, tendo 

como objetivo uma rede sustentável de sujeitos sociais capazes de avançar em 

resultados e expectativas a Agricultura Urbana em ambientes periféricos no Brasil. 

A Horta no Vila é uma das experiências existente entre inúmeras possíveis de 

serem criadas. Apesar de despertar crescente interesse naqueles que contribuem 

direta ou indiretamente com ela, a única norma que definimos em seu andamento é 

a valorização dos saberes diferentes de forma dialógica e amorosa, respeitando as 

características históricas e culturais locais. Ao compreendermos que cada realidade 

se difere umas das outras, existirão inúmeras formas de fazer. 

Na Horta do Vila, estamos sempre em aprendizado não só sobre o preparo do 

solo de forma adequada, formas sustentáveis de lidar com os ciclos dos nutrientes, 

etc., mas, também, ao compreender que o trabalho é digno sob todas as formas. 

Qualquer pessoa que descenda de qualquer situação sócio-econômica, mesmo 
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sendo parte de uma academia exclusivista, deverá estar apto a realizar toda sorte de 

ações requeridas para o avanço, de forma horizontal e compartilhada. 

Essa característica fez com que, mesmo pouco nos debruçando sobre as 

categorias teóricas da Participação Popular e Autonomia no dia a dia, elas podem 

ser ouvidas de diversas formas em cada um dos depoimentos que compuseram 

esse estudo. Elas tomaram formas como “consciência coletiva”, “planejar junto”, 

“fazer com”, “parte do grupo” e “valorização do outro”, “mudanças” ou 

“transformações nas vidas das pessoas”, “expandir o pensamento”, “melhora na 

qualidade de vida” e “buscar meus direitos”, respectivamente. 

A Participação Popular presente nesse tipo de trabalho pode ser 

quantitativamente pouco numerosa, mas ela se deu com tamanha qualidade que 

pudemos observar diversas elementos que a compõe, como: o sentimento de 

pertencimento, que faz com que um participante se sinta como parte fundamental de 

um trabalho social, como “parte de algo maior” que almeja a promoção do outro; o 

planejamento desse trabalho se dá de forma compartilhada, onde todos os membros 

fazem parte da gestão das ações e sentem que seus conhecimentos são 

valorizados; os participantes passam a protagonizar ambientes coletivos da própria 

comunidade, onde se tornam novas lideranças locais em busca de uma melhor 

qualidade de vida para a população. 

A Participação efetiva em um trabalho social faz com que, ao compreender 

seus deveres como militantes para uma melhor qualidade de vida, a população 

também entenda quais direitos possuem ao buscar serviços públicos de qualidade. 

Ao assumir um papel na rotina de uma unidade de saúde, mesmo que em uma 

prática educativa informal, como zelar pelas plantas medicinais e distribuí-las para a 

comunidade, esses sujeitos começam a diminuir a distância entre eles e o serviço 

público ou equipe de saúde. 

A perspectiva é que esse encontro entre diversos atores - trabalhadores, 

usuários, estudantes, etc. mobilize também a rotina do serviço público. Quando as 

pessoas da comunidade começam a frequentar a unidade de saúde, não pela 

variedade de serviços lá ofertados, mas pela perspectiva de um trabalho comunitário 

que aborda as plantas medicinais pela valorização do saber popular, isso envia a 

mensagem para os gestores e demais profissionais que esse tipo de abordagem, 

conteúdo e produto é importante para aquelas pessoas. 
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Essas diversas compreensões que trazem esse estudo se traduzem em um 

resultado importante para o cotidiano da Horta no Vila, uma vez que a pesquisa 

acadêmica se dá  voltada para a práxis. Estamos, além de tudo, compreendendo 

nosso fazer para o desenvolvimento de um novo fazer. A perspectiva desse novo 

fazer é que possamos reunir cada vez mais pessoas de forma ativa nas ações 

sociais, para que, como coloca C2M em etrevista, não sejam “apenas participantes 

observadores”, mas que sejam “verdadeiramente protagonistas no sentido da 

gestão, da organização, etc. para que possam paulatinamente experimentar o 

empoderamento”, “criando experiências outras, multiplicando e difundidndo práticas 

sociais contra-hegemônicas”. 

Esperamos que os laços que construímos sejam entre todos os públicos ali 

presentes, e, enquanto compreendemos a dificuldade que os profissionais da saúde 

possuem em estarem presentes em ações de práticas integrativas em detrimento do 

atendimento clínico, a priorização dessas ações pode levar até seus gestores e 

gerentes a conclusão que o trabalho de imersão e integração com as ações 

comunitárias pode dar ao serviço técnico especialista uma dinâmica muito positiva. 

Concluímos portanto que a Extensão Universitária, ainda que pautada pela 

Educação Popular, tem inúmeros desafios para compor ações emancipadoras, ou 

seja, ações que possam efetivamente alterar as relações entre o Estado e a classe 

trabalhadora. A Extensão Popular vem consistentemente demonstrando que é capaz 

de realizar o importante exercício de estabelecer novas formas de se relacionar com 

a realidade. Essas novas relações podem se dar entre universidade e comunidade, 

comunidade e serviço público, ou universidade e serviço público, mas todas elas 

possuem a possibilidade de construir novos caminhos a serem protagonizados por 

sujeitos subalternizados, marginalizados ou oprimidos. Esses sujeitos, ao engajarem 

em ações transformadoras de suas próprias vidas podem processualmente 

encontrar diversas formas de serem autônomos, mas essa Autonomia só conseguirá 

contribuir para a emancipação humana caso seja exercitada de forma 

verdadeiramente participativa. 
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APÊNDICES 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - MEMBROS DA COORDENAÇÃO  

 

1. Identificação  

 

 

Gênero: 

Idade: 

Profissão: 

Tempo coordenando o programa de extensão: 

 
 
 
 
 

 

 
 

2. Por que o PINAB optou por trabalhar com hortas urbanas? 

3. Quais as diferenças dos projetos de hortas dos outros projetos 

desenvolvidos pelo PINAB? 

4. Quais os resultados obtidos com os projetos das hortas?  

5. Quais as expectativas da coordenação com relação a essas hortas? 

6. Quais os principais desafios do Grupo Horta? 

7. Tem alguma coisa que gosaria de destacar além do que foi perguntado? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA - EXTENSIONISTAS  

 

1. Identificação  

 

Gênero:  

Idade:  

Curso:  

Período: 

Tempo de contato com o programa de extensão: 

 

 

 
 
 

2. Por que você está na Horta no Vila? O que tem significado isso para você? 

3. Como você entende e avalia seu papel neste trabalho? 

4. Quais as diferenças dos projetos das hortas para os outros projetos 

desenvolvidos pelo PINAB? 

5. Quais as suas expectativas em relação a essas hortas? 

6. Quais os principais desafios do Grupo Horta? 

7. Tem alguma coisa que gosaria de destacar além do que foi perguntado? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA -  USUÁRIOS  

 

1. Identificação  

 

 

Gênero: 

Idade: 

Profissão: 

Tempo residindo na comunidade: 

Tempo de contato com o programa de extensão: 

 
2. Como e por que você se envolveu com o projeto de Hortas Urbanas do 

PINAB?  

3. Quais ações você desenolve no projeto das hortas e o que significa para 

você?  

4. Como está a situação das Hortas Urbanas desenvolvidas na sua 

comunidade hoje? 

5. Que resultados o projeto das hortas tem promovido? 

6. A experiência tem sido próxima ou distante daquilo que esperava? Por 

que? 

7. Quais os principais desafios do projeto das hortas na sua comunidade?  

8. Tem alguma coisa que você gostaria de destacar além do que foi 

perguntado? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 Você está sendo convidado para participar da pesquisa “EXTENSÃO 

POPULAR: debatendo autonomia e participação em hortas urbanas no 

PINAB/UFPB” que está sendo desenvolvida por Bruno Oliveira de Botelho, mestrando 

do programa de pós-graduação em educação, sob a orientação da Profª. Drª. Aline 

Maria Batista Machado. O objetivo deste estudo é analisar a Extensão Popular e sua 

relação com as categorias autonomia e participação popular através das experiências 

do programa PINAB. A sua participação será através de uma entrevista, não causará 

nenhum risco e não é obrigatória, você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento a qualquer momento da pesquisa. As informações obtidas através 

dessa pesquisa serão gravadas e serão divulgadas em eventos e/ou publicações 

científicas, sem identificação de seu nome. Ao concluir a transcrição de sua entrevista, 

o pesquisador principal irá procurá-lo novamente para lhe apresentar o documento, 

onde poderá excluir qualquer informação que, neste segundo momento, não sinta a 

vontade de expor. Após a conclusão do estudo, as informações ficarão guardadas com 

o pesquisador, de forma segura, sigilosa e estarão protegidas contra revelação não 

autorizada por você. Sua participação será importante para enriquecer o estudo sobre 

o tema, onde os resultados dessa pesquisa poderão ser utilizados posteriormente para 

potencializar as práticas de extensão no que se refere à autonomia e participação. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do 

pesquisador, podendo esclarecer suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, a 

qualquer momento.  

 
_______________________________________ 

Bruno Oliveira de Botelho 
Mestrando do programa de pós-graduação em educação 

 
 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar.  
 

_________________________________________ 
Sujeito da pesquisa  

 
João Pessoa, 
___/____/___ 

 
Dados do Pesquisador Principal: Bruno Oliveira de Botelho/ Celular: (83) 
987210376. Email: brunoobotelho@gmail.com.  

mailto:brunoobotelho@gmail.com

