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“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra,
no trabalho, na ação-reflexão”. (FREIRE, 1987, p.44).

RESUMO
Este trabalho de Conclusão de Curso tem por abordagem uma reflexão sobre as
contribuições significativas do curso Osório rural, realizado no Morro da Borússia,
Osório/RS, e por objetivo, busca saber quais experiências vividas neste curso, em
sua edição de 2018, produziram contribuições significativas, tendo por base as
narrativas de seus participantes. Para tanto, efetivou-se pesquisa qualitativa, com
abordagem exploratória e descritiva, já que os dados foram produzidos mediante
questionários, com perguntas de tipo estruturadas, com quatro participantes, sendo
dois instrutores e dois alunos do curso. O problema de pesquisa visou responder a
questão: que contribuições significativas foram produzidas neste ambiente não
escolar, em que se constituiu o curso “Osório Rural-RS”? Nessa perspectiva, foram
realizados estudos, tendo como principais autores Freire (1979, 1987,1989), Gonh
(2016) e Freitas (2018), entre outros. Como principais resultados destaca-se a partir
dos relatos dos participantes da pesquisa, que o curso possibilita mudanças sociais,
pessoais e profissionais, ao longo dos 14 módulos onde laços de amizade se
estreitaram, aprenderam a lidar com os imprevistos, acertar e pontuar erros, mudar
radicalmente suas vidas, empreender em novas atividades, agregar novos
conhecimentos para sustento de suas famílias, aproximar relações, criar
expectativas de um futuro melhor, fazer novas amizades participativas, construir
novos sentidos de vida, enfim, conhecer através de um estudo e com a prática
novos conhecimentos, resgatar histórias para reconstruir as suas vidas, aprender
outros significados, conseguir enxergar novas possibilidades de transformações.
Com este trabalho, espera-se contribuir com os estudos em educação e em
particular, da educação em espaços não escolares, através da reflexão, a partir dos
registros dessa experiência.
Palavras-Chave: curso Osório Rural; educação em espaço não escolar; educação
de jovens e adultos.

ABSTRACT
This Completion Study for Graduation suggests a reflection upon significant
contributions taken out from the course “Osório Rural” (Curso Osório Rural), which
was held in Morro da Borussia, Osório-RS, Brazil. Its main target is to discover which
facts experienced on this course (on its 2018’s edition), have offered significant
feedback, based on participants reports. Regarding this purpose, a qualitative
research was carried out, with an exploratory and descriptive approach, since the
results were taken out from structured questions, filled up byfour participants (two
instructors and two students) of the referred course. The quiz of the research aimed
to answer the following question: which facts were experienced on this “non-school
environment course”, which was the case of the course “Osório Rural-RS”? In this
perspective, studies have been carried out having as main references Freire (1979,
1987, 1989), Gonh (2016) and Freitas (2018), among others. The main results of the
study, taken out from participants reports, were: the course enables social, personal
and professional changes, with strengthening friendship; students learned how to
deal with unforeseen situations, to recognize mistakes, to radically change their lives,
to undertake new enterprises, to acquire new skills aiming the support of their
families, to make relationships closer, to create positive expectations for a better
future, to make new and participative friends and to reframe the meaning of life. By
means of studying and exercising new skills and knowledge, it is possible to rescue
stories and rebuild lives, to view other meanings, to be able to recognize new
possibilities for transformation. With this Completion Study for Graduation, the author
intends to make a contribution to studies in Education theme and, in particular, to the
issue “Education in Non-school Environments”, through reflection based upon the
records of this experience.
Keywords: curso Osório Rural; education in non-school environments; youth and
adult education.
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1 INTRODUÇÃO
Durante minha trajetória acadêmica no curso de Pedagogia tive a
oportunidade de vivenciar e realizar estágios na educação infantil, nos anos iniciais e
na Educação de Jovens e Adultos (EJA). De todos os estágios, o que mais me
aproximou e o que mais me identifiquei, foi o realizado com a EJA. Desde aquele
momento vi que minha caminhada seria na educação de pessoas jovens e adultas.
Ao longo do curso de Pedagogia, fiz contatos com diferentes passagens de
obras de Paulo Freire, como: Pedagogia do oprimido, Pedagogia da autonomia e
Educação como prática da liberdade, A importância do ato de ler em três artigos que
se completam e em especial, com foco nas experiências em alfabetização que
comportavam. Passei a perceber que a educação de adultos no Brasil é fruto de
uma longa história, que envolve, no âmbito das políticas públicas, práticas de
alfabetização massiva, com projetos e campanhas instituídas desde os anos 40.
(SANT’ANNA e STRAMARE, 2020). Porém, também compreendi que essa mesma
história é proveniente de diversos movimentos de cultura popular, que surgiram em
meados da década de 1960, sendo destacados, segundo Beiseigel (2010, p.39),
esses movimentos como: “[...] Movimento de Educação de Base (MEB) da CNBB, os
Centros Populares de Cultura (CPCs) da UNE, a Campanha “De pé no chão
também se aprende a ler” e o Movimento de Cultura Popular (MCP) do Recife.
Nessa perspectiva, é importante ressaltar que no período de 1963, tem início
o primeiro Plano Nacional de Alfabetização voltado às pessoas jovens e adultas,
sendo Paulo Freire o precursor dessa importante concepção instaurada de
alfabetização de adultos1. Além de proporcionar a alfabetização para os que não
tiveram oportunidade de apreendê-la em espaços escolares, ao longo da sua vida,
as experiências promovidas por Freire, abriram novos horizontes para outras
práticas educativas em ambientes escolares e não escolares, onde as trocas de
saberes e fazeres são valorizadas e construídas em conjunto, possibilitando novas
aprendizagens.
Neste sentido, Paulo Freire (1996), relaciona estas trocas a aprendizagens
que são exercidas fora da sala de aula, quando escreve:

1

Ação interrompida pela ditadura militar imposta no Brasil, em 1964.
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[...] No fundo, passa despercebido a nós o que foi aprendendo socialmente
que mulheres e homens, historicamente, descobriram que é possível
ensinar. [...] foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar, teríamos
entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas,
nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos
recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de
pessoal docente se cruzam cheios de significação. [...] (PAULO FREIRE, p.
25, 1996).

A ênfase de que as aprendizagens ocorrem em diferentes espaços e ao longo
da vida, com princípios presentes das abordagens freirianas me trouxeram subsídios
para buscar percebê-las em outros espaços e contextos.
Assim, rememorando as minhas vivências, tive a oportunidade de conhecer,
na prática, o que considerei, num primeiro momento, obter concepções desse
universo descrito por Paulo Freire, e que surgiu, em março de 2018, através de um
convite para participar de um encontro, no Sindicato Rural de Osório, RS, de um
grupo diverso, onde o objeto de discussão seria a busca de ferramentas e meios
para o desenvolvimento econômico daquele grupo, mas de maneira sustentável.
Este grupo, do qual fiz parte como guia de turismo e participante do curso, era
composto

por

agricultores,

proprietários

de

empreendimentos

turísticos,

aposentados, artesãos e produtores orgânicos. A ideia discutida, consistia em
fazermos algo que pudesse gerar renda, respeitando a cultura local e a
sustentabilidade ambiental, e que pudesse potencializar a ação e a condição
humana nesse lugar.
Tivemos a participação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
(EMATER), Sindicato dos Trabalhadores Rurais- STR de Osório, Prefeitura
Municipal de Osório e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) RS.
Surgiu, assim, o Programa de Turismo Rural, ministrado pelo SENAR/RS, que
visava

identificar,

implantar

e

implementar

negócios

de

turismo

rural,

2

ambientalmente corretos , aliados às habilidades e vocações dos produtores rurais e
suas famílias, empregando técnicas atrativas, aliadas a boas práticas pedagógicas
que promoveriam novas aprendizagens, qualidade de vida, renda, preservação do
ambiente, da cultura local, entretenimento e lazer aos moradores e visitantes.

2

No sentido de respeitar e considerar a cultura local e a sustentabilidade ambiental.
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Desta experiência, de acompanhar o surgimento do grupo e as múltiplas
aprendizagens durante mais de um ano, acompanhando a transformação que
ocorreu no grupo e também em mim, surgiu o interesse de realizar meu Trabalho de
Conclusão do Curso (TCC) envolvendo parte dos eventos ocorridos nos espaços
não escolares, como educação não formal, tendo por foco uma reflexão sobre as
contribuições significativas do curso Osório rural, realizado no Morro da Borússia,
Osório/RS, em 2018, e como temática: as contribuições significativas a partir de um
espaço não escolar: o curso “Osório Rural-RS”, que nasce a possibilidade do
desenvolvimento desta pesquisa, considerada como de tipo qualitativa e com
abordagem exploratória e descritiva, já que os dados foram produzidos mediante
questionário, de tipo estruturado, com quatro participantes, sendo duas instrutoras e
dois alunos (as) do curso.
Desta perspectiva, obtém-se como pergunta norteadora deste trabalho: que
contribuições significativas foram produzidas neste ambiente não escolar, em que se
constituiu o curso “Osório Rural-RS”?. E como objetivo geral: busca saber, ou seja,
reconhecer quais experiências vividas no curso Osório rural, realizado no Morro da
Borússia, Osório/RS, em 2018, produziram contribuições significativas, tendo por
base as narrativas de seus participantes. Para tanto, considera-se por contribuições
significativas, as que marcaram, produziram sentidos, significando na vida das
pessoas que vivenciaram o curso, e as que, também, permitiram aos participantes,
vislumbrar meios de emancipação econômica e social.
Importante destacar que esta pesquisa tem relevância pessoal, pelo fato de
esta experiência ter contribuído com minha formação humana e pedagógica. Deste
modo, por entender que não há neutralidade acadêmica, a forma como será
apresentada por mim, também representará os sentidos e significados dessa
experiência em minha vida. Assim, na forma como a vejo, a mesma pode servir
como processo motivador para novas concepções de ensino, como agente
transformador de práticas pedagógicas em outros ambientes não escolares, para
construção de novos saberes docentes, aliando assim, saberes teóricos já
visualizados com a prática fora das salas de aula.
Da mesma forma, tem relevância social, ao destacar as mudanças, as
transformações, a oportunidade de reavivar uma memória de conhecimento dos
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grupos envolvidos, fazendo ouvir suas vozes sobre algo vivido, de forma
significativa. Mas também, se justifica no campo acadêmico, por agregar reflexão e
registros sobre outras possíveis formas de conhecimentos e de aprendizados, que
podem ser construídos com um trabalho em conjunto, onde a união move e
transforma grupos promovendo qualidade de vida para todos, podendo ainda abrir
horizontes para novas pesquisas na área da educação.
Do mesmo modo, traçaram-se os caminhos a percorrer com os objetivos
específicos da realização deste trabalho,

que são agora descritos: descrever

educação em espaços não escolares, definir tipos de espaços não escolares e de
educação, apresentar a trajetória de vida de Paulo Freire e os princípios
educacionais aos jovens e adultos, relatar origem do Curso Osório Rural, relacionar
os parceiros participantes e as sua contribuições, enunciar o contexto do Morro da
Borússia e do distrito Aguapés, relatar sobre o curso: as práticas das atividades,
tipos de atividades desenvolvidas nas propriedades pelos alunos(as), relacionar a
teoria com a prática do aluno André (acadêmico de pedagogia), recolher junto aos
participantes imagens, que possuem sobre a experiência vivenciada através dos
materiais do curso e da perspectiva de Turismo Rural que o mesmo comportava,
verificar os princípios e processos pedagógicos promovidos refletindo a partir da
concepção freiriana de formação das pessoas jovens e adultas, ouvir professores e
egressos do curso buscando perceber, que contribuições o mesmo deixou para eles
ou não e, acima de tudo, produzir um registro, na forma de monografia sobre essa
experiência, apontando aspectos do curso que possam ter marcado a vida de
algumas pessoas, e que se refletem nos capítulos que compõem essa monografia.
Embora esta pesquisa traga características abordadas em estudos na EJA,
não se trata de alunos (as) desta categoria de ensino, mas que possuem
características semelhantes, sendo que a EJA proporciona o estudo nos dois
ambientes tanto escolar como em espaços não escolares.
Portanto, espera-se contribuir com os estudos em educação e em particular
acerca de educação em espaços não escolares, através da reflexão e dos registros
desta experiência.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 SOBRE A EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES

Neste capítulo abordaremos conceitos e concepções que norteiam os espaços
não escolares e os tipos de educação não escolares.

2.1.1 Tipos de espaços e tipos de educação
Conceituar espaço não escolar em um primeiro momento é pensar em todos
os ambientes fora dos muros das escolas, mas também é pensar em educação
informal, formal e não formal.
Nesse sentido, o artigo de Souza, Ferreira (2014), vem colaborar trazendo a
importância que esses espaços trazem e a troca de saberes que envolvem:
[...] Os espaços não escolares também se constituem como espaços de
desenvolvimento educacional, [...], a educação acontece em diversos
espaços onde haja interação entre educador e educando, não sendo
designada somente aos espaços formais e /ou às instituições escolares.
(SOUZA; FERREIRA, 2014, p. 151).

Sem dúvida a educação percorre caminhos durante toda nossa existência, em
lugares definidos, em lugares de convívio familiar e meios sociais. Para cada espaço
um tipo de educação, que podemos chamá-la de formal, informal ou não formal,
sendo nestes diferentes espaços, as possibilidades onde os indivíduos se interagem
e onde há a troca de saberes e o compartilhamento de experiências.
Dessa maneira a relevância de conceituarmos a Educação em primeiro lugar,
com base em Brandão (1981) para depois definirmos os outros conceitos que estão
incluídos em termos na arte de educar, por diferentes maneiras:
[...]um meio pelo qual o homem (a pessoa, o ser humano, o indivíduo, a
criança, etc.) desenvolve potencialidades biopsíquicas inatas, mas que não
atingiriam a sua perfeição (o seu amadurecimento, o seu desenvolvimento,
etc.) sem a aprendizagem realizada através da educação. [...] (BRANDÃO
1981, p. 28).

Em segundo lugar, pela visão de Freire (1989), tomam sentidos mais
profundos, observados no seu livro “Ato de Ler”, a educação tão almejada, que
educa, modifica, constrói, solidifica, e transforma gerações e corações:
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Do ponto de vista de uma tal visão da educação, é da intimidade das
consciências, movidas pela bondade dos corações, que o mundo se refaz.
E, já que a educação modela as almas e recria os corações, ela é a
alavanca das mudanças sociais. (FREIRE, 1989, p.9).

Neste sentido a educação é realizada através de aprendizagens, sendo
produzida e reproduzida desde que nascemos, sendo desenvolvida durante toda a
existência do indivíduo, um processo contínuo, que pode ocorrer em diversos
espaços de convivência.
Ao mesmo tempo, quando pensamos em ambientes não escolares, a ideia de
educação informal, engloba dizeres-saberes, diferentes agentes, diferentes espaços,
para descrevê-los iremos recorrer ao livro3 de Brandão (1981), que ilustra em suas
passagens, diversos pontos sobre esta educação informal.
Ora, a educação é o território mais motivado deste mapa. Ela existe quando
a mãe corrige o filho para que ele fale direito a língua do grupo, ou quando
fala à filha sobre as normas sociais do modo de "ser mulher" ali. Existe
também quando o pai ensina ao filho a polir a ponta da flecha, ou quando os
guerreiros saem com os jovens para ensiná-los a caçar. A educação
aparece sempre que surgem formas sociais de condução e controle da
aventura de ensinare-aprender. [...] (BRANDÃO, 1981, p. 11).

Nessa lógica a educação informal é um processo espontâneo, que vem desde
o nascimento, através do ensinamento dos pais como os filhos, na correção das
atitudes, no ensino do ofício, na aprendizagem diária, ou seja, começa no meio
familiar. Em qualquer forma social ela acontece para transmitir ou solidificar os
conhecimentos.
Da mesma forma Vercelli (2013, p. 12-13) concorda ao mencionar sobre a
educação informal: “[...] é aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo
de socialização – na família, bairro, clube, amigos, etc –, carregada de valores e
culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados [...].”
Ainda segundo Vercelli (2013) fala sobre a forma que é adquirida a educação
informal:
[...] Já a denominada educação informal se dá por meio de informações
advindas, por exemplo, das novas tecnologias, como a internet. A TV, as
revistas e os livros também educam informalmente. Além disso, a família,
como instituição formadora de comportamentos, também educa via
3

BRANDÃO, C. R. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1981.
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experiência direta. São os chamados “meios simbólicos. A bagagem de
experiências decorrentes das mensagens dos meios simbólicos dá origem
às informações, aos comportamentos e às atitudes das crianças em relação
aos velhos e à velhice. [...] (VERCELLI, 2013, p.114).

De certo ao pensarmos em educação, a informal surge como a primeira em
nossas vidas, sendo necessário outras para complementar nossa educação,
partimos para a educação em espaços formais, onde ocorre através das escolas,
sendo esta destacada por Vercelli (2013, p. 12-13) quando relata:“[...] a educação
formal

é

aquela

desenvolvida

nas

escolas,

com

conteúdos

previamente

demarcados[...]” e complementa “aquela recebida na escola via matérias e
disciplinas, normatizadas” e adiciona sobre os locais:
Nas escolas, faculdades e universidades há a chamada “educação formal”,
aquela que possui estruturas hierárquicas e burocráticas, estando
submetida a órgãos fiscalizadores como o MEC e oferecendo diploma
amplamente reconhecido na sociedade. (VERCELLI, 2013, p.114).

Além disso, esta educação forma professores para atuarem em espaços
escolares e em espaços não escolares. No campo da Pedagogia, ultrapassa as
barreiras das escolas, quando contemplamos outros locais, que aqui denominamos
espaços não escolares, onde a atuação do pedagogo pode ser contemplada:
Pedagogia Hospitalar, Pedagogia Social, Pedagogia Jurídica e Pedagogia
Empresarial.
Moreira, Freitas (2018) em seu artigo sob o título “Pedagogia em espaços não
escolares e suas principais funções” contribuem sobre a definição de Pedagogia
Hospitalar:
[...]está voltada à educação de crianças e adolescentes que por alguma
razão tiveram a saúde afetada e estão hospitalizados. A criança, mesmo
doente, necessita de um atendimento integral, de uma intervenção global e
integral da educação. [...] (MOREIRA, FREITAS, 2018, p.6 e p.8).

Nesse mesmo viés de definições as autoras supracitadas (2018, p.6) trazem a
ideia de Pedagogia Social, ao citar Moraes (20104 p. 08): “é uma “reflexão pautada
na ação para a transformação, ou seja, como agentes sociais de mudança, um
trabalho vinculado à família, à comunidade, à cultura, à sociedade”, da mesma forma

4

MORAES, Cândida Andrade de. Pedagogia Social comunidade e formação de educadores: na
busca do saber sócio-educativo. 2010
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colaboram ao mencionar os autores Frison (20045) e Ribeiro (20086) para
complementar as definições de Pedagogia Jurídica e Empresarial:
O pedagogo gerencia muito mais do que aprendizagens, gerencia um
espaço comum, o planejamento, a construção e a dinamização de projetos,
de cursos, de materiais didáticos, as relações entre o grupo de alunos ou
colaboradores. [...] (FRISON, 2004, p. 89 apud MOREIRA; FREITAS, 2018,
p.9).
[...] O pedagogo empresarial é um profissional multifacetado, um
profissional especialista que trabalha com pessoas para a aprendizagem e
capacitação dos elevados índices de desempenho na produtividade e
qualidade do trabalho, desenvolvimento de conhecimentos pessoal,
intelectual, social e afetiva que atendam ao mercado de trabalho. (RIBEIRO,
2008, p.11 apud MOREIRA; FREITAS, 2018 p. 7).

Com a finalidade de ilustrar os campos de atuação desse profissional
“pedagogo” que atua no ensino, a ampliação deste conhecimento é elemento por
vezes motivador para novas adaptações ou estratégias de ensino, envolvendo novos
caminhos profissionais.
Nesse sentido, podemos compreender a importância dos diversos tipos de
educação, uma é complemento da outra no universo do ensino, no processo de
aprendizagens da vida, onde o ser social é valorizado, e seus conhecimentos
perpassam gerações, sendo que o comportamento e as atitudes de hoje, serão
refletidos no futuro de amanhã.
Tanto quanto, educação formal quanto a informal são destacadas sobre sua
importância, neste estudo; a educação não formal revela seu mérito e aspectos
envolvidos no seu processo, quando abordada nos estudos de

Vercelli (2013, p.

12) ao conceituá-la e “[...] a educação não formal é aquela que se aprende “no
mundo da vida”, via processos de compartilhamento de experiências, principalmente
em espaços e ações coletivas cotidianas[...]”.
Ou seja, esta educação está aliada a um determinado grupo para troca de
experiências e construções de novos conhecimentos. Nesta educação podemos
englobar o conhecimento das outras educações: formal e a informal, como
complemento para novos estudos e com o objetivo de traçar novos caminhos para
melhorar a qualidade de vida dos grupos envolvidos.
5

FRISON, Lourdes Maria Bragagnolo. O pedagogo em espaços não escolares: novos desafios.
Ciência. Porto Alegre: n. 36, p. 87-103, jul./dez. 2004.
6
RIBEIRO, Amélia Escotto do Amaral. Pedagogia Empresarial: Atuação do pedagogo na empresa. 5º
Ed. Rio de Janeiro: Wak, 2008.
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Nessa perspectiva, Vercelli (2013) aborda sobre a educação não formal:
[...]não formal, que tem um campo próprio, embora possa se articular com
as duas. A não formal engloba os saberes e aprendizados gerados ao longo
da vida, principalmente em experiências via a participação social, cultural ou
política em determinados processos de aprendizagens, tais como em
projetos sociais, movimentos sociais, etc. Há sempre uma intencionalidade
nestes processos. A educação não formal contribui para a produção do
saber na medida em que atua no campo no qual os indivíduos atuam como
cidadãos. Ela aglutina ideias e saberes produzidos via o compartilhamento
de experiências, produz conhecimento pela reflexão, faz o cruzamento entre
saberes herdados e saberes novos adquiridos. (VERCELLI, 2013, p. 13).

Além disso, conhecer o processo que envolve a educação não formal torna-se
um elemento indispensável, no saber de como fazer e suas dimensões, sendo
assim, as concepções de Gohn (2016) são descritas:
[...]A educação não formal é uma área que o senso comum e a mídia
usualmente não tratam como educação, porque não são processos
escolarizáveis. A educação não formal designa um processo com várias
dimensões, tais como: a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos
enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio
da aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades;
a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se
organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução de
problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que
possibilitem que os indivíduos façam uma leitura do mundo do ponto de
vista de compreensão do que se passa ao seu redor; [...] (GOHN, 2016,
p.60).

Neste viés compreende-se que a educação não escolar, abrange várias
dimensões, que vão além de um simples aprendizado, muitas experiências de vida,
e que envolvem soluções de problemas de uma determinada classe social, estes
locais são descritos por Vercelli (2013):
[...] Em outros espaços, como centros de convivência, centros comunitários
e igrejas, por exemplo, são oferecidos programas de educação não formal
que, nas palavras de Gadotti (2005), não precisam necessariamente seguir
um sistema sequencial e hierárquico de “progressão”. Podem ter duração
variável, e podem, ou não, conceder certificados de aprendizagem [...]
(VERCELLI, 2013, p.114).

Por isso a importância da educação, envolvendo diversos tipos, envolvendo a
sociedade em vários propósitos: aprender, compreender, construir aprendizagens,
para criar cidadãos críticos, que possam usar seus conhecimentos para repassar por
gerações, modificar e qualificar seus modos de vida, através de espaços que se
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constroem em cada tempo, dando oportunidade para outros construir e ter novas
oportunidades.
2.2 PAULO FREIRE E OS PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS AOS JOVENS E
ADULTOS

Paulo Freire é considerado o Patrono da Educação Brasileira, professor,
formado em direito, escritor de inúmeros livros e inovador no ato de ensinar jovens e
adultos no Brasil .
Para conhecermos um pouco da história de Freire recorremos a obra PAULO
FREIRE para contar um pouco da sua biografia, que é relatada por Beisiegel (2010,
p. 13) : “Paulo Reglus Neves Freire, filho de Joaquim Temístocles Freire e
Edeltrudes Neves Freire, nasceu no Recife, no Estado de Pernambuco, em 19 de
setembro de 1921” o autor complementa sobre a vida pessoal e a data de sua morte
quando relata “[...] Em 1944, ainda estudante, casou-se com Elza Maria Costa de
Oliveira. [...] Após o falecimento de Elza, em 1986, casou-se, em março de 1988,
com Ana Maria Araújo. Faleceu em São Paulo, em 2 de maio de 1997.”
Sua trajetória de vida percorreu vários caminhos, sendo estes descritos pelo
autor nos trechos que se seguem:
[...]Frequentou a escola primária em Jaboatão e concluiu os estudos
secundários no Colégio Oswaldo Cruz, no Recife. Diplomou-se na
tradicional Escola de Direito do Recife em 1946, mas desistiu logo em
seguida da prática da advocacia. [...] foi designado, em 1947, para a
diretoria do setor de Educação e Cultura do Sesi de Pernambuco. Em 1954
assumiu a superintendência da instituição, aí permanecendo até 1957.
Lecionou filosofia da educação na Escola de Serviço Social do Recife. Em
1959, concorreu ao provimento da cadeira de história e filosofia da
educação da antiga Escola de Belas Artes de Pernambuco. Não foi
indicado, mas o título de doutor obtido pela participação no concurso
possibilitou-lhe, em1960, a nomeação para o cargo de professor efetivo de
filosofia e história da educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da Universidade do Recife. [...] Em maio de 1960, participou do início do
Movimento de Cultura Popular (MCP) do Recife, [...] fevereiro de 1962,
assumiu a direção do recém-criado Serviço de Extensão Cultural (SEC) da
Universidade do Recife. [...] (BEISIEGEL, 2010, p.13).

Sem dúvida, seus pensamentos e suas convicções sempre o influenciaram
nos rumos a seguir, conduzindo-o para colaborar na educação, neste sentido,
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destacando-se o “Método da alfabetização de adultos”, quando assumiu a
presidência da Comissão Nacional de Cultura Popular em1963:
[...] em março do ano seguinte, assumiu a coordenação do Programa
Nacional de Alfabetização, então promovido pelo Ministério da Educação
com a utilização do método Paulo Freire de alfabetização de adultos. Esses
primeiros tempos de atuação do educador foram marcados por seus
trabalhos na educação de adultos analfabetos. Não obstante o amplo
elenco de atividades que viera desenvolvendo, Paulo Freire só começou a
tornar-se conhecido no Brasil no início de 1963, quando o seu método de
alfabetização de adultos foi divulgado em ampla campanha publicitária
promovida pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte.
O governo do estado empregara o método de Paulo Freire no movimento de
educação de adultos analfabetos, [...] (BEISEIGEL, 2010, p.14).

Neste período ocorria também no Brasil, vários movimentos populares,
envolvendo setores de música, educação, e movimentos da juventude, entre eles
Freire iniciava o método pioneiro de alfabetização, realizado nos círculos de cultura.
Nessa perspectiva enquadram-se as campanhas nacionais de
alfabetização do Governo Federal, de 1947 ao final da década de 1950; a
campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, em Natal-RN, no
início de 1961; o Movimento de Educação de Base (MEB), criado pela Igreja
Católica, em 1961, com apoio do Governo Federal; o Movimento de Cultura
Popular, surgido em Recife-PE, em 1961; os Centros de Cultura Popular,
ligados à União Nacional dos Estudantes (UNE), em 1962; a Campanha de
Educação Popular da Paraíba, de 1962; as “40 horas de Angicos”,
empreendida pelo educador Paulo Freire; e o Plano Nacional de
Alfabetização, de 1963. (MARCO DE REFERÊNCIA EDUCAÇÃO
POPULAR, 2014, p. 30-31).

Na localidade de Angicos cidade do interior do Nordeste, Freire colocou em
prática seu modo de alfabetizar, chamado por outros autores como “Método de
educação de Adultos”, em um período de 45 dias alfabetizou 300 trabalhadores em
40 horas.
Um dos pressupostos do método é a idéia de que ninguém educa ninguém
e ninguém se educa sozinho. A educação, que deve ser um ato coletivo,
solidário — um ato de amor, dá pra pensar sem susto —, não pode ser
imposta. Porque educar é uma tarefa de trocas entre pessoas e, se não
pode ser nunca feita por um sujeito isolado[...] (FREIRE apud BRANDÃO,
1981, p.9).

Para Freire a educação deve ser dialógica, todas as pessoas possuem algum
conhecimento, não são tábulas rasas, e o educador deve sempre escutar, dialogar
com os educandos, pois através destas trocas é que ocorre o conhecimento, tanto o
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educador aprende ensinando, como o aluno neste diálogo aprende e ensina o
educando e é neste sentido que os círculos de cultura devem funcionar:
Dá pra desconfiar que “círculo de cultura” é uma idéia que substitui a de
“turma de alunos” ou a de “sala de aula”. “Círculo”, porque todos estão à
volta de uma equipe de trabalho que não tem um professor ou um
alfabetizador, mas um animador de debates que, como um companheiro
alfabetizado, participa de uma atividade comum em que todos se ensinam e
aprendem. O animador coordena um grupo que não dirige e, a todo
momento, anima um trabalho orientando uma equipe cuja maior qualidade
deve ser a participação ativa em todos os momentos do diálogo, que é o
seu único método de estudo no círculo. (BRANDÃO, 1981, p. 21-22).

Conforme descreve Brandão (1981), o círculo de cultura, contava com
animadores, pessoas alfabetizadas, professores, que em primeiro lugar deveriam
conhecer o vocabulário, a cultura do universo das pessoas que seriam alfabetizadas.
Através de uma pesquisa, onde ouviam atentamente esses indivíduos, nos locais
onde viviam. A partir do conhecimento vocabular dessas pessoas, formavam-se
reuniões onde eram debatidos os problemas sociais, fazendo as pessoas
participarem livremente, tomando consciência dos problemas locais. Nada era
forçado, apenas motivavam os debates e organizavam as reuniões.
[...]O que se “descobre” com o levantamento não são homens-objeto, nem é
uma “realidade neutra”. São os pensamentos- linguagens das pessoas. São
falas que, a seu modo, desvelam o mundo e contêm, para a pesquisa, os
temas geradores falados através das palavras geradoras. (BRANDÃO,
1981, p.12).

As palavras geradoras partiam do universo vocabular desses indivíduos, para
terem sentido em suas vidas, e não palavras soltam sem sentido nenhum, como
eram utilizadas antigamente como:” Eva, Ivo, ovo, ave, sapato, são tão universais
quando vazias.” São criadas por educadores, sem conhecer os educandos
envolvidos, são pessoais, portanto, não trazem significados sobre a vida do grupo
que será alfabetizado. (BRANDÃO, 1981, p.14).
Nesta perspectiva Brandão (1981) descreve como deve ser os critérios para a
escolha das palavras geradoras:
1º) a riqueza fonêmica da palavra geradora;
2º) as dificuldades fonéticas da língua;
3º) a densidade pragmática do sentido.
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[...] palavras que as pessoas usam no toda-a-hora da fala. Mas os seus
sentidos devem apontar para as questões da vida, do trabalho; devem ser
símbolos concretos da existência real das pessoas, como “chuva”, “enxada”
e “lavoura” são para o lavrador; como “favela”, “tijolo” e “salário” são para o
operário. (BRANDÃO, 1981, p.14-15).

Isto é, as palavras geradoras a serem utilizadas no processo de alfabetização,
deverão conter todos os fonemas da língua portuguesa, bem como as dificuldades
na pronúncia e na escrita, mas que saiam do vocabulário do grupo que foi
pesquisado, e que tenham significado para eles. (BRANDÃO, 1981, p. 15).
Sendo assim, Brandão (1981, p. 16) complementa sobre a quantidade de
palavras que seriam utilizadas na fase da pós-alfabetização: “As palavras geradoras
não precisam ser muitas. De 16 a 23 é o bastante.”.
Da mesma forma, os temas geradores, saem das conversas, da pesquisa,
das entrevistas, das discussões fora e dentro dos círculos, são as relações que os
estudantes possuem em relação ao ambiente, isto é, as relações diárias de sua vida.
Temas geradores foram pensados por Paulo Freire para serem usados na
fase de pós-alfabetização. [...] temas geradores pode ser distribuída assim:
1) a natureza e o homem: o ambiente; 2) relações do homem com a
natureza: o trabalho; 3) o processo produtivo: o trabalho como questão; 4)
relações de trabalho (operário ou camponês); 5) formas de expropriação:
relações de poder; 6) a produção social do migrante;(19) 7) formas
populares de resistência e de luta. (BRANDÃO, 1981, p.20).

Em síntese, o método de alfabetização de Paulo Freire, consistia, na pesquisa
do universo vocabular da população a ser alfabetizada, com a participação com
ciclos de debates com os instrutores, com estudo das palavras geradoras e temas
geradores para novos debates, na fase pós-alfabetização utilizava-se figuras das
palavras geradoras com seus respectivos nomes, que eram comentados, lidos,
relidos e a partir destas palavras trabalhava-se as famílias silábicas, formando novas
palavras, mas que tinham contido o universo destes grupos e traziam significação
através da consciência do seu poder modificador na sociedade através desta
educação.
Surpreendentemente como em toda sua carreira, após reconhecimentos na
área da educação, agregando admiradores, adversários e inimigos e devido aos
movimentos políticos no país em 1964, acontece sua saída do Brasil:
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[...] Alcançado pela repressão subsequente ao movimento civil e militar de
março de 1964, acompanhou a leva de refugiados políticos então abrigada
no Chile, onde permaneceu até abril de 1969. Lá, trabalhou no Instituto de
Pesquisa e Treinamento em Reforma Agrária (Icira) e também no Escritório
Especial para a Educação de Adultos. Lecionou na Universidade Católica
de Santiago e atuou como consultor do escritório regional da Unesco, em
Santiago. Após transferir-se para os Estados Unidos, lecionou em Harvard,
até fevereiro de 1970. Deslocou-se em seguida para Genebra, onde atuou
como consultor do Departamento de Educação do Conselho Mundial das
Igrejas. [...] (BEISEIGEL, 2010, p.15).

Seu retorno ao Brasil ocorre em junho de 1980, voltando a lecionar e a
produzir diversas publicações na área de ensino:
[...] Retornou ao Brasil em junho de 1980. Aqui, lecionou na PUC-SP e na
Unicamp. Assumiu a Secretaria de Educação do Município de São Paulo
em janeiro de 1989, aí permanecendo até maio de 1991. Foi professor
visitante da USP, no segundo semestre de 1991. Até 1997, deu sequência a
suas intensas atividades na produção de livros, ensaios, artigos,
conferências, entrevistas e diálogos com outros intelectuais. [...]
(BEISEIGEL, 2010, p.15).

Com certeza, suas obras trouxeram significados para a educação,
principalmente na alfabetização de jovens e adultos. A partir destas obras
compreendemos o universo dos alunos (as), o universo de ser professor e o papel
que cada professor pode ter na aprendizagem destes alunos (as). Envolvendo a
aprendizagem no campo em que está inserido este aluno (a), e partindo da cultura
de cada grupo para proporcionar estas aprendizagens.
Não será, porém, com essa escola desvinculada da vida, centrada na
palavra, em que é altamente rica, mas na palavra ‘milagrosamente’
esvaziada da realidade que deveria representar, pobre de atividades em
que o educando ganhe experiência do fazer, que daremos ao brasileiro ou
desenvolveremos nele a criticidade de sua consciência, indispensável à
nossa democratização (FREIRE, 1959, p. 102 apud BEISEIGEL, 2010,
p.36).

Neste sentido cabe destacar algumas ideias que Paulo Freire deixou para a
Educação:
Paulo Freire acredita que o dado fundamental das relações de todas as
coisas no Mundo é o diálogo. O diálogo é o sentimento do amor tornado
ação. As trocas entre o homem e a natureza são originalmente regidas pelo
diálogo. (BRANDÃO, 1981, p. 58-59).

Sem dúvida, o diálogo, em todos os ambientes e na educação deve estar
sempre presentes, escutar, falar e deixar falar. Compreender o mundo que o cerca,
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aproximando pessoas, e no campo da educação estas trocas devem ser enfatizadas
nas salas de aula, não simplesmente depositadas, mas sim mediadas, ocorrendo
assim aprendizagens de ambos os lados.
[...] quem sabe, ensina as quem não sabe, se recupere de seu caráter
autoritário, é preciso que quem sabe saiba sobretudo que ninguém ache
tudo e que ninguém tudo ignora. O educador, como quem sabe, precisa
reconhecer primeiro, nos educandos em processo de saber mais, os
sujeitos, com ele, deste processo e não pacientes acomodados; segundo,
reconhecer que o conhecimento não é um dado aí, algo imobilizado,
concluído, terminado, a ser transferido por quem o adquiriu a quem ainda
não o possui. (FREIRE, 1989, p. 17-18)

No processo educativo, aproxima o professor do educando e vice-versa,
criando novas perspectivas para ambos, esta ação presente no professor reflexivo,
que ao possibilitar uma aproximação do universo que seu aluno (a) se encontra,
carrega de significados estas aprendizagens e trocas de saberes.
Na concepção sobre a amorosidade, as reflexões por Freire (1987, p.47 apud
BRASIL, 2012 p.38) se traduzem: “Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos
homens, o diálogo se faz numa relação horizontal, em que a confiança de um polo
no outro é consequência óbvia”. Isto significa que as relações homem/mulher,
devem existir na cumplicidade e igualdade, humildade e esperança, sendo
completadas no seu modo de viver, consigo, com os outros e ao seu redor. Ainda
segundo Freire (2002, p.80 apud BRASIL, 2012, p.39) “[...] se não amo o mundo, se
não amo a vida, se não amo os homens/mulheres, não me é possível o diálogo.”
Na ideia de conscientização Freire (1979, p.21 apud BRASIL, 2012, p.42)
destaca: “O processo de conscientização se constitui em ação relacional e em ação
sobre e com o contexto em que os sujeitos se situam e interagem e, portanto,
comporta relacionalidade, corporeidade, temporalidade e territorialidade.” Em outras
palavras a alfabetização só é completa, quando o aluno conhece sua realidade, se
conscientiza no poder da mudança necessária, para transformá-la, a partir do
conhecimento e da ação nela realizada.
Paulo Freire é certamente um profissional comprometido, cujo pensamento,
que pensa a vida, as relações humanas, encerra um grande potencial de
direção na luta pela transformação das sociedades, notadamente das
sociedades “em Trânsito”. Neste sentido, ele tem o mérito não apenas de
denunciar uma educação supostamente neutra, como o de distinguir
claramente a pedagogia das classes dominantes da pedagogia das classes
oprimidas. Depois de Paulo Freire não é mais possível pensar a educação
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como um universo preservado, como não foi mais possível pensar a
7
sociedade sem a luta de classes após a dialética de Marx. (FREIRE, 1979
apud GADOTTI, 1979, p. 4).

As contribuições que Paulo Freire trouxeram para a educação foram
inúmeras, a alfabetização e a educação ganharam novo sentido nas concepções
freirianas, sendo o pensamento voltado primeiro em conhecer o educando, fazendo
refletir sobre o seu meio, sua vida, e como Freire (1989 p. 13) definia; “[...] a leitura
do mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da
leitura daquele. [...]”. Ao mesmo tempo em que combatia a educação bancária, onde
o aluno não interage, só recebe informações, propunha uma educação participativa,
aberta ao diálogo, a compreensão dos fatos e da sua história de vida,
transformadora, para que o aluno (a) transforma-se sua realidade, não sendo
oprimido, por condição de classes sociais ou políticas, mais consciente dos seus
direitos, para analisar criticamente o seu mundo, provocando mudanças com estes
conhecimentos adquiridos, sendo ele o protagonista através dessa educação que
realmente o liberta.
Neste sentido, Cabral (2015), enfatiza em seu artigo sobre o método de Paulo
Freire ao afirmar:
O método de alfabetização de Freire não visava apenas à alfabetização do
sujeito, mas também à construção de uma consciência crítica, política,
comunitária; buscava que o sujeito, a partir do diálogo, atingisse uma maior
autonomia pessoal e comunitária. Essa construção fazia parte de um
processo chamado de “conscientização” (CABRAL et al., 2015, p.418).

Em suma, Paulo Freire a partir de suas concepções sobre a educação
resgata: que todos os indivíduos devem ser protagonistas de sua história,
conhecendo seu mundo, resgatando sua vivência, partindo desta premissa para
poder ser alfabetizado e assim ter uma consciência de ser transformador também da
sua realidade.

7

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 12.ed. São Paulo: Paz e Terra, s/a.1979

29
3 METODOLOGIA
O objeto de estudo desta pesquisa são “as contribuições significativas em
espaço não escolar constituído como um curso de Turismo Rural, desenvolvido no
Morro da Borússa, em Osório-RS”. A partir da escolha desta temática foi efetivado
levantamento bibliográfico a fim da obtenção da compreensão dos termos e das
concepções teóricas, que compreendem a pesquisa, que passa a ser entendida
como sendo de tipo qualitativa. Minayo (2001) a define como sendo aquela que: “se
preocupa com aspectos da realidade, que não podem ser quantificados, centrandose na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”. Nessa
perspectiva, assim complementa a autora:
A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, p.
14).

Com base em seus objetivos, esta pesquisa se desenvolveu mediante duas
etapas, uma exploratória e outra, descritiva.
Segundo Gil (2002, p.42)

a pesquisa ou etapa exploratória

tem como

princípio: “[...] preocupação central identificar os fatores que determinam ou que
contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. Nesta, se aprofunda o conhecimento
da realidade, porque explica-se a razão, o porquê das coisas”.
Nessa etapa deste trabalho, o movimento exploratório de pesquisa envolveu
as definições iniciais do projeto, para obtenção e foco ao tema, problema e objetivos
a serem atingidos. Além disso, a composição do embasamento teórico, que
apresenta os conceitos e concepções estudadas e que serão investigadas, também
constitui essa etapa.
Em sequência, chega-se a fase descritiva da pesquisa, trazendo os relatos, o
curso, entre outros. Gil (2002, p. 42) no livro “Como elaborar projetos de pesquisa”
contribui, afirmando que: “As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis.”
Nesta perspectiva, nesta etapa, buscaram-se descrever, com base em
anotações por mim produzidas e em materiais do período, informações sobre os
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contextos da pesquisa e os registros sobre o curso, tendo por foco o seu programa.
Foram utilizadas durante o curso apostilhas fornecidas pelo SENAR NACIONAL
sobre turismo rural, sendo este material elaborado por uma empresa em Santa
Catarina, as instrutoras tiveram a liberdade de complementar com materiais
adicionais, tipo slides, aulas dialogadas e expositivas.
Além disso, a fim de ouvir pessoas envolvidas no Curso Osório Rural efetivei
questionários com duas instrutoras e dois alunos (as) (uma mulher e um homem) do
curso. Os questionários realizados com as instrutoras foram com cinco perguntas e
para os alunos (as) seis perguntas, sendo que estas seguiram um determinado
planejamento, sendo descritas na íntegra nos Apêndice A e B desta pesquisa.
Os procedimentos deste instrumento de produção de dados são considerados
como um questionário estruturado com perguntas abertas e com utilização de
roteiro.
Tendo por base a ética em pesquisa, o convite aos participantes, que
aderiram a proposição de responderem a pesquisa foram enviados aos
participantes. O mesmo também ocorreu com os Termos de Consentimentos Livres
e Esclarecidos- TCLE ,sendo solicitado a sua assinatura. O TCLE vem adicionado
no ANEXO A.
Diante das respostas, as mesmas foram analisadas e refletidas, tendo por
base, também os referenciais estudados.
A análise dos dados, produzidos através das respostas, é uma das últimas
etapas a serem desenvolvidas. No caso desta pesquisa, esta etapa foi constituída
mediante sistematização e interpretação, buscando evidenciar, em seu conteúdo,
aspectos relevantes aos objetivos do trabalho.
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4 CURSO OSÓRIO RURAL
Neste capítulo iremos descrever e conhecer: como se iniciou o curso, seus
participantes, parceiros participantes, suas contribuições, o contexto: Morro da
Borússia e distrito de Aguapés (local de moradia dos alunos (as), onde ocorreram as
aulas práticas) e o relato das experiências do curso.

4.1 A ORIGEM DO CURSO

O interesse surgiu no início do mês de janeiro de 2018, a partir da procura de
um grupo de moradores do Morro da Borússia, que buscavam através do Sindicato
Rural de Osório, RS, informações sobre a existência de algum projeto, que poderiam
participar para agregar conhecimentos, para serem utilizados em suas propriedades
e aumentar suas rendas.
Imediatamente, o Sindicato Rural buscou parcerias junto ao Senar, Emater e
a Prefeitura de Osório para sistematizar um tipo de projeto que poderia ser utilizado.
Em seguida, no final de janeiro de 2018, foi realizado um chamamento através da
rádio, cartazes e folders, para que a comunidade da Borússia pudesse também
participar. Esta reunião de sensibilização ocorreu na subprefeitura da Borússia,
sendo patrocinada pelos órgãos parceiros, nesta ocasião estavam o grupo de
moradores e outras pessoas que tinham interesse. Nesta reunião vários pontos
foram debatidos, e o principal aspecto destacado foi o desenvolvimento econômico
dos grupos, que deveriam estar em concordância nas questões ecológicas de
preservação do meio ambiente.
Deste modo, surgiu a proposta através do Senar de uma qualificação como
um curso de Turismo Rural, sendo que esta opção se encaixava bem na demanda
levantada pelo grupo. Logo após, foi marcado novo encontro com um representante
do Senar, Prefeitura Municipal de Osório e com o presidente do sindicato dos
trabalhadores rurais, para falar com o grupo a respeito de como seria o curso, o
tempo de duração, a dinâmica das aulas e as suas práticas (que ocorreriam em
algum momento diretamente em algumas propriedades).
Além disso, foi feito uma explanação mais detalhada a respeito do curso e em
comum acordo resolveram abraçar a oportunidade. Por fim, no dia 26 de março de
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2018 deu-se início ao curso, que aconteceu no espaço cedido pelo Sindicato dos
trabalhadores rurais, em uma área de convivência, com a disponibilização de
cadeiras, mesas e outros materiais como: cadernos, canetas e Datashow.
Desta maneira, formou-se o grupo composto por 16 (dezesseis) pessoas de
uma faixa etária entre 23 anos e 65 anos, sendo que deste grupo a maior parte eram
moradores do Morro da Borússia e alguns do distrito de Aguapés.
Portanto, surgiu o grupo “Osório Rural” a partir da necessidade e da união de
todos, como o propósito de capacitar e desenvolver a cadeia produtiva da zona rural,
no distrito da Borússia no município de Osório/RS e do distrito de Aguapés, de forma
e também fomentando diferentes iniciativas com a participação da sociedade civil.
A fim de identificar os integrantes8 do Curso Osório Rural, composto por
agricultores, proprietários de empreendimentos turísticos, aposentados, artesãos,
acadêmico e produtores orgânicos, moradores próximos do distrito Morro da
Borússia e do distrito Aguapés, ambos localizados em Osório, relaciono a seguir:

















André Lopes de Souza – Guia de Turismo- Acadêmico de Pedagogia;
Celia Maria Gomes dos Santos - Cabana Borússia;
Clairton Tressoldi dos Santos – Jardins da Figueira (Morro da Borússia);
Edson Ricardo de Souza - Sítio Pé na Mata (Aguapés);
Elisangela Mustschall de Souza – Sítio Pé na Mata (Aguapés);
Francisco Reis – Mirante do Poente (Morro da Borússia);
Letícia Dias Nuri- Secretaria gabinete do prefeito;
Marcia Elisa dos Santos – Produção Orgânica (Morro da Borússia);
Maria de Fátima Bueno de Oliveira – Casa do Lago;
Maria de Lourdes Fraga da Silva – Hortaria (Aguapés);
Mariza da Silva Tavares – artesã osoriense (Osório);
Milton Tamborena Martins– Manto Sagrado (Morro da Borússia);
Monique Dariva Martins– Secretaria de Turismo de Osório;
Osvandir José Ferri Osório. (Valdo)
Silvia Maria Munari – Sítio Urutau (Morro da Borússia);
Simone Moro de Souza – Sítio Monavon (Morro da Borússia).
Para que houvesse um planejamento, mediadoras dos encontros e dos

seminários e orientação das aulas foram disponibilizadas pelo Senar duas
instrutoras:

8

Os respondentes forneceram autorização para a publicação no TCC.
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Instrutora Sr ª Aline Moraes Cunha– responsável por 12 módulos.

Bacharel em Turismo (PUCRS) Guia de Turismo (IFRS), pós-graduada em
Agricultura Orgânica (UCS), e em Educação Ambiental (FURG) e Mestrado em
Desenvolvimento Rural (PGDR/ UFRGS). Trabalhou Proj. da Escola de Agriturismo
de Caxias do Sul. No SENAR desde 2005 e no Curso de Bacharelado em Turismo
do Centro Universitário Metodista IPA, desde 2013, condutora Ambiental e Cultural
(ABETA/IFNMG), sócia Diretora da PLANTUR Ecodesenvolvimento e Instrutora de
Turismo Rural - SENAR/RS.


Instrutora Sr.ª Marjana Teresinha de Mattos Favin, responsável por
dois módulos de alimentação.

Bacharel em Nutrição– Universidade Regional, UNIJUI – Ijuí, RS, 2º
/2004. Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes – Feevale Novo
Hamburgo RS, 2º/ 2008. Especialistas Em Vigilância Sanitária E Qualidade De
Alimentos - Faculdade Unyleya - Rio de Janeiro, 2º de 2016. Curso de Extensão:
EXAMES LABORATÓRIAIS – interpretação de marcadores de doenças. Prof.
Gabriel de Carvalho – 2020.

Neste sentido, a proposta pedagógica visava ser mediadora deste curso, ou
seja, através de novas aprendizagens, valorizando as experiências e saberes de
cada indivíduo, ouvíamos suas histórias de vida e através de debates, seminários,
aulas dialogadas, expositivas e prática, favoreciam este tipo de aprendizagem.
Outrossim, a participação e conhecimento de todos os envolvidos foram essenciais e
indispensáveis para o sucesso deste curso, pois forneciam informações de como
eram suas propriedades e como gostariam de transformá-las, participavam
ativamente através de escritas, enquetes, planejamento, ou seja, conhecíamos suas
prioridades, suas necessidades e criávamos juntos possibilidades de transformações
sociais, isto é, as trocas de saberes, aprendizagens significativas e construção de
novos conhecimentos foram os pilares destas transformações.
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Ademais, foram disponibilizadas apostilhas pelo SENAR Nacional, com 14
módulos, sobre diferentes assuntos sobre Turismo Rural, apesar de estarem
desatualizados, porque foram confeccionadas em 1990, por uma empresa de Santa
Catarina, as instrutoras tiveram a liberdade de fazerem material complementar para
atualizar estes módulos.
Dessa maneira, foram realizadas as aulas, que serão descritas com maiores
detalhes na seção: Relatos sobre as experiências e atividades desenvolvidas
durante o curso.
A imagem da figura 1 representam aspectos do primeiro encontro do grupo.
Figura 1 - Formação do grupo “Osório Rural”.

Fonte: Autor (2018).

Nesse primeiro encontro foram debatidos assuntos referentes à cidade. A
imagem da figura 2 representa o levantamento da memória histórica e cultural do
lugar.

Figura 2 - Planejamento dos alunos.

Fonte: Autor (2018).

Fonte: Autor (2018)
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4.2 OS PARCEIROS PARTICIPANTES E AS SUAS CONTRIBUIÇÕES
Para a criação do curso Osório Rural tivemos a participação de entidades,
órgãos municipais e estaduais e Prefeitura Municipal de Osório, que incentivaram e
fomentaram esta iniciativa dos moradores rurais, contribuindo para a sua
implementação e sustentação no decorrer de todo o curso.


SINDICATO RURAL DE OSÓRIO

É a entidade que congrega 1100 associados, foi fundada em 18.08.1963, com
abrangência nas cidades de Palmares do Sul, Capivari do Sul, Capão da Canoa,
Balneário Pinhal, Tramandaí e Cidreira, com sede no centro de Osório, na Rua
Major João Marques, 191.
Tem como finalidade, o compromisso com os valores éticos; com a
transparência nas relações, atendendo a princípios da gestão democrática; com
compromisso com resultados de trabalho; seguindo princípios da legalidade e
moralidade e voltadas às pessoas do meio rural, contribuindo para sua
profissionalização, sua integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e
para o pleno exercício da cidadania.
Contribuiu com o atendimento dos produtores rurais, busca de parceiros para
promover e instituir a proposta do curso, bem como disponibilizou sala apropriada
para as aulas teóricas e materiais como cadernos, canetas, Datashow, entre outros.


EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURALEMATER

É uma empresa pública brasileira com patrimônio próprio, autonomia jurídica,
administrativa e financeira. O Instituto Emater tem como funções básicas no
cumprimento de sua missão: operar políticas públicas que contribuam para melhoria
do ambiente rural e para qualidade de vida das famílias do meio rural bem como a
prestação de serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural, Social, Classificação
e Certificação de produtos agropecuários.


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR

É uma entidade vinculada a que tem como objetivo organizar, administrar e
executar, em todo território nacional, a formação profissional rural e a promoção
social de jovens e adultos, que exerçam atividades no meio rural.
No entendimento desta empresa, a prática e a intervenção pedagógica em
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consonância com o Turismo, economia familiar e a educação pode mudar as
perspectivas e realidades das pessoas que moram na zona rural, e o turismo pode
ser uma ótima oportunidade de contribuir para o desenvolvimento social, econômico
da região de forma sustentável e de baixo impacto e isso pode ser trabalhado em
sala de aula ou, fora dela em espaços não escolares, através de cursos de
capacitação e qualificação. Foi com base neste pensamento, que a proposta
pedagógica deste curso foi baseada.
Apoiou com o fornecimento de apostilhas, uniformes para aulas de culinária,
apoio pedagógico através de duas instrutoras, incentivo e organização do Curso
Osório Rural.


PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Localizada Avenida Jorge Dariva, Nº 1251, Centro – Osório - RS, sendo
administrada pelo prefeito: Eduardo Aluísio Cardoso Abrahão, vice-prefeito: Eduardo
Rodrigues Renda, secretaria do meio ambiente, agricultura e pecuária, secretário:
Edilson Nunes e secretário de Turismo: Rossano Teixeira e secretária gabinete do
prefeito: Letícia Dias Nuri.
A Prefeitura acompanhou todo o processo de formação do curso, sendo
responsável pelo material de divulgação, que foi realizado através de rádios,
cartazes e folders, na formulação de um roteiro turístico, auxilio de transporte,
materiais, melhorias de infraestrutura e logística de estradas das zonas rurais, bem
como melhorias de sinal da internet, empréstimo de trator, iluminação pública entre
outros. Disponibilizou também o local para a formatura da turma na Câmara
Municipal de Vereadores de Osório.
Além disso, ofereceu atendimento através da Secretaria de Turismo, por
meios de contato com uma aluna do curso, para esclarecer e auxiliar nas
necessidades que fossem se apresentando.
Também forneceu auxilio jurídico para instituir oficialmente em lei municipal o
Roteiro Osório Rural. Colaborou com o auxiliou de transporte dos alunos(as) para
outros eventos no Morro da Borússia, para a festa do colono e a visita ao município
de Três Forquilhas, onde se organizou outro curso de Turismo Rural, com a
participação das nossas instrutoras - SENAR. Realizou também divulgações em
todos os seus canais de mídia, inclusive na Expointer e incentivou noticiários
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relativos ao curso como a reportagem no jornal Momento. A cópia da lei municipal
encontra-se adicionada no ANEXO B.
Contamos com a participação efetiva da Empresa de ônibus Transflor que
adaptou um veículo para realizar o trajeto turístico seguindo o Roteiro Osório Rural.
As imagens da festa do colono no Morro da Borússia, o roteiro na Expointer e a
reportagem jornal Momento estão apensos no ANEXO C. As imagens do ônibus e
do Roteiro Turístico estão apensos ANEXO D.
No contexto anterior descrevemos os parceiros, os participantes e na próxima
seção iremos conhecer um pouco dos locais onde residem os moradores do grupo
Osório Rural: Morro da Borússia e o distrito Aguapés.

4.3 CONHECENDO O CONTEXTO: O MORRO BORÚSSIA

Cada região tem sua história, suas peculiaridades e na Borússia não
poderiam faltar historiadores, narradores e escritores destas histórias. A autora Silva
(2018) irá nos ajudar a contar um pouco do surgimento do Morro da Borússia,
conforme descrito em seu livro “Viajando pelo município de Osório”.
Conforme Silva (2018, p.3): “O distrito da Borússia foi criado pela Lei nº 3277,
de 28 de março de 2001, e atualmente possui uma população de quase mil
habitantes”, e complementa a falar sobre os primeiros imigrantes:
O italiano foi o seu principal colonizador. Os imigrantes italianos,
atravessando o Oceano Atlântico, chegaram ao Brasil a partir de 1875,
entrando pelo Porto de Santos, São Paulo [...]. Conforme a oralidade,
resgatada pelo “Memorial da Serra”, a fixação de italianos na região da
Borússia foi bem mais tarde. Imigrantes e descendentes de imigrantes
tentaram a vida por esta região, passando por Santo Antônio da Patrulha e
Alto Caraá. [...] (SILVA. 2018. p. 03).

Além disso, colabora com a informação do surgimento do nome Borússia, ao
destacar em seu texto:
O nome do Distrito da Borússia tem origem no seu fundador, Sr. João Enet,
nascido na Alemanha. De acordo com a pesquisa do historiador Guido Muri,
este afirma que por saudosismo, prestou homenagem à sua pátria alémmar: Borússia, nome que, no sul da Europa, se dava à Prússia, região do
norte da Alemanha. No entanto, a comunidade do lugar, talvez pela
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audição, somado ao sotaque ao tentarem pronunciar Borússia, dizem
Borrússia. (SILVA, 2018, p. 03).

Hoje em dia o Morro da Borússia, além de possuir diversos atrativos turísticos
é uma APA, ou seja, uma Área Preservação Ambiental. De acordo com Santos e
Windisch (2008, p.238): “[...] criada pela Lei Estadual nº 2.665 de 27 de setembro de
1994, constituída de terras públicas e privadas, porém ainda apresenta alguns
remanescentes de Floresta Atlântica. [...]”. Segundo descreve Koldmann, (2013, p.
1) sobre o Morro da Borússia : “[...] Ele é uma APA, uma área onde é permitida a
ocupação

humana,

junto

com

a

conservação

ambiental.

Tem

todas

as

características do bioma Mata Atlântica, que é exuberância, biodiversidade. [...]”.
A imagem da figura 3 corresponde a foto por satélite do Morro da Borússia e
da cidade de Osório/ RS.
Figura 3 - Imagem Morro da Borússia.

9

Fonte: Satéllite map (2021).

Para descrever os principais atrativos turísticos do Morro da Borússia
utilizamos a reportagem da RBS TV escrita por Luciane Koldmann em 11/10/2013,
onde destaca o mirante do morro (Figura 4), no seu artigo sob o nome “Morro da
Borússia oferece vista privilegiada do Litoral Norte do RS”:
Localizado no município de Osório, o Morro da Borússia brinda os visitantes com
uma das mais belas vistas do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Do alto de
seus cerca de 400 metros, é possível apreciar a beleza e a diversidade da
geografia da região, formada por serra, lagoas, mares e também pelos cataventos gigantes do parque eólico. (KOLDMANN, 2013, p. 1).
9

https://satellitemap.gosur.com/pt/brazil_
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A imagem da figura 4 retrata o Mirante do Morro da Borussia, que possui uma
altura de 400 metros e é considerada uma das grandes atrações turísticas desta
região.
Figura 4 - Com altura de 400 metros, mirante do morro tem vista
panorâmica.
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Fonte: G1. Globo.com- Luciane Kohlmann/RBS TV – 11/10/2013 .

A autora cita sobre o percurso quando relata: “[...] ficam a apenas 25 quilômetros
da beira da praia e a cerca de uma hora de viagem de Porto Alegre. [...], que preserva a
área remanescente da Mata Atlântica na região.” Nesse mesmo sentido destaca sobre a
localização e formação quando escreve:
O Morro da Borússia é o limite sul da Serra Geral, planalto formado por rochas
basálticas que nesta região se encontra com a Planície Costeira. Chega-se ao
ponto mais alto dele através de uma trilha ecológica, que vai da base até o topo.
Lá em cima, um mirante proporciona uma visão privilegiada de 360 graus da
faixa litorânea. (KOLDMANN, 2013, p. 1).

Outros aspectos de relevância sobre a vista panorâmica são abordados em
sua reportagem e relacionados a seguir:
A vista panorâmica revela algumas das 23 lagoas de Osório, como a Lagoa do
Marcelino, situada em uma área urbana, e a do Peixoto, interligadas. Há ainda a
Lagoa dos Barros, que guarda muitos mistérios. Ela é cenário de lendas como a
da noiva, que assombra motoristas que passam perto dali, da cidade submersa
e do redemoinho, que faria desaparecer os pescadores que atingem o centro da
lagoa. (KOLDMANN, 2013, p. 1).

10

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/nossa-terra/2013/noticia/2013/10/morro-da-borussiaoferece-vista-privilegiada-do-litoral-norte-do-rs.html

40
O Morro da Borússia possui muitos atrativos, entre eles as trilhas ecológicas, que
são descritas:
Pelas trilhas ecológicas também é possível encontrar alguns tesouros da mata
nativa, como bromélias, famílias de xaxins, que se reproduzem longe da
exploração humana, e as palmeiras juçara, encontradas pelo litoral brasileiro,
mas ameaçadas de extinção principalmente pela redução da área de mata e a
extração do palmito. “Essas unidades de conservação foram criadas exatamente
para isso, para tentar preservar um pouco da Mata Atlântica, que está bem
devastada”, explica Luciane. (KOLDMANN, 2013, p. 1).

Na imagem da figura 5, uma das trilhas em meio à Mata Atlântica, é um dos
caminhos escolhidos pelos visitantes, que querem contato direto com a natureza,
percorrem essas trilhas para chegarem ao topo do morro da Borússia.
Figura 5 - Trilha em meio à Mata Atlântica
leva visitante ao topo do morro.

Fonte: G1. Globo.com- Luciane Kohlmann/RBS TV – 11/10/2013.

Sobre a extensão da vegetação e outros atrativos turísticos da região é
destacado por Heraldo Junior na entrevista para Koldmann (2013, p. 1): “Nos mais
de 6 mil hectares de vegetação, a Cascata da Borússia, formada pelas águas do
Arroio Caraá, é um espetáculo à parte. “
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Na imagem da figura 6, destaca-se a Cascata da Borússia, localizado no sítio
da Borússia, que conta com infraestrutura no meio de uma vasta vegetação, mas
também com restaurante e churrasqueiras.
Figura 6 - Cascata no Arroio Caraá.

.

Fonte: G1. Globo.com- Luciane Kohlmann/RBS TV – 11/10/2013.

O Morro de Osório é dividido em localidades, que segundo dados APA (2018)
utilizados para a pesquisa do Plano Manejo são assim distribuidas:
• Goiabeiras [...]• Borússia [...]• Laranjeiras [...]• Estrada da Invernada [...]•
baixada [...]• Marmeleiro [...]• Arroio Grande [...]• Santa Rita [...]• Figueira
Grande [...]• Costa verde [...]. (APA, 2018, p. 61-62).

Ainda sob as localidades, destaca-se a estrutura viária da região, conforme
APA, (2018, p.87): “[...] possui 8 estradas principais: a estrada da Borússia, da
Invernada, do Marmeleiro, Goiabeiras 1 e 2, Figueira Grande, Arroio Grande e
Baixada. [...]”. Sendo que as estradas citadas não possuem asfaltamento (utilizam
saibro), somente são asfaltadas as que ligam alguns locais como: “[...] é a que leva
às antenas do morro da Borússia e vai até a comunidade de Santa Rita, mais
precisamente próximo ao restautente do Dodô. [...]” e complementa que “[...] Duas
comunidades pertencentes a região da APA estão na beira de estradas: a Costa
verde, próxima à BR 101 e a Laranjeiras na RS 030.”
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A imagem da figura 7, configura-se no Restaurante do Dodô, localizado na
comunidade de Santa Rita, descrito anteriormente,

traz como caracteristicas do

local diversas coleções antigas, muito apreciadas pelos visitantes e atendimento
personalizado pelo seu proprietário.
Figura 7 - Restaurante do Dodô.

Fonte: Click RBS

11

- Sara Bodowsky – (10/01/2015).

Além disso, Silva (2018, p.7) menciona sobre a localidade de Santa Rita: “É
declarado zona urbana a faixa de 100 (cem metros) de largura no trecho
correspondente a entrada das antenas até a Escola Municipal.”
Nesta comunidade estão situadas a Igreja Santa Rita de Cássia, Frigorífico da
Borússia, restaurante do Dodô entre outros e em direção as antenas localiza-se o
Mirante e por último a plataforma do Mirante próximo às antenas, onde fica a rampa
utilizada para vôos livres.
A imagem da figura 8, mostra a Igreja Santa Rita de Cássia, feita de pedras e
local de peregrinação.
Figura 8 - Igreja Santa Rita de Cássia.

Fonte: Tripadvisor
11

12

(2021).

https://1023.clicrbs.com.br/roteirodasara/2015/01/10/um-banquete-de-comida-caseira-no-morro-daborussia/
12
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g1936528-d2542823-i122653522Morro_da_Borussia-Osorio_State_of_Rio_Grande_do_Sul.html
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A imagem da figura 9, destaca-se por ser conhecida como Mirante da
Borússia, local muito visitado por proporcionar uma bela vista panôramica do
município, do Parque Eólico de Osório, das lagoas e parte litoral norte.
Figura 9 - Mirante.

Fonte: Tripadvisor

13

(2021).

Na figura 10 temos a imagem da rampa do Morro da antena , onde é utilizada
para esportes de voos livres e proporciona também uma visão abrangente da região
de Osório.
Figura 10 – Morro / Antena/ Rampa.

Fonte:Tripadvisor (2021).

13

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g1936528-d2542823-i122653522Morro_da_Borussia-Osorio_State_of_Rio_Grande_do_Sul.html
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Conforme dados da pesquisa “Plano de manejo área de proteção ambiental
morro de Osório” (2018), as escolas municipais na comunidade da APA são assim
distribuidas conforme os distritos:
• Escola Municipal de Ensino Fundamental 16 de Dezembro – Laranjeiras (363 alunos).
• Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Torres – Pré a 8ª série - Borússia (85
alunos).
• Escola Municipal de Ensino Fundamental João Enet – 1ª a 4ª série Baixada (21 alunos)
• Escola Municipal de Ensino Fundamental José Garibaldi Pré a 4ª série – Borússia (78
alunos).
• Escola Municipal de Ensino Infantil Laranjinha – Pré-Escola: – Laranjeiras.
Fonte: APM, 2008, p. 70.

Em suma, os atrativos turisticos no Morro da Borússia são muitos, onde a
comunidade vive em um ambiente considerado como uma área de preservação
ambiental, muitos habitantes deste lugar frequentaram o curso Turismo Rural para
agregar novos conhecimentos visto que a maioria morava em locais rurais.

4.4 CONHECENDO O CONTEXTO: AGUAPÉS

Dois dos integrantes do curso são morador do distrito de Aguapés, devido a
importância de conhecermos os locais que os alunos são oriundos, iremos conhecer
o contexto de Aguapés.
De acordo com Silva (2018, p. 4): “ O Distrito de Aguapés” foi criado sob a Lei
nº 2488, de 18 de dezembro de 1992, e, conforme pesquisa do IBGE, em 2010 tinha
aproximadamente 1.370 habitantes.” E complementa ao informar:
Este distrito possui zona urbana e uma zona rural. Inicia nas proximidades
da bomba de água da Corsa, instalada às margens da Lagoa do Peixoto,
junto à BR- 101. Seguindo a Noroeste, seu limite é o pico do Morro Alto, que
faz limite com o municipil de Maquiné e as margens da Lagoa da Pinguela,
na localidade da Barranceira.(SILVA, 2018, p.4).

Na imagem da figura 11, temos o túnel do Morro Alto, que faz divisa com o
distrito Maquiné e distrito Aguapés, próximo da BR 101.
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Figura 11 - Túnel Morro Alto
com divisa de Maquiné/Aguapés

Fonte: Mapio Net

14

(2011).

Na imagem da figura 12, temos o distrito de Aguapés, que possui diversos
comércios ao longo da estrada, uma localidade pequena, mas com grande potencial
e que costuma colocar o nome das pessoas falecidas, no nome das ruas no sentido
de homenageá-las.
Figura 12 - BR – 101 Distrito de Aguapés

15

Fonte: Estradas O Portal de rodovias do Brasil .

14
15

https://mapio.net/pic/p-53031502/
https://estradas.com.br/comissao-realiza-debate-no-rs-para-discutir-concessao-da-br-101/
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Ainda neste contexto, a autora complementa com a descrição dos locais
urbanos e rurais ao citar:
As localidades de Arroio da Pedras, Livramento, Sertão e Barranceira fazem
parte da zona rural do Distrito. Sua zona urbana é a própria sede, a parte
mais urbanizada, onde possui a Escola Municipal de Ensino Fundamental
Osvaldo Bastos, igreja católica, que tem como padroeiros São Pedro e São
Paulo, salão paroquial, cemitério, posto de saúde, subprefeitura, academia
ao ar livre, campo de futebol e cancha de bocha.[...] As ruas antes em chão
batido, atualmente estão pavimentadas com bloquetos. Todas têm nome e
prestam homenagem póstuma a cidadão do lugar.[...] A maior parte da
população do distrito de Aguapés dedica-se à agricultura, principalmente de
hortaliças e bananas.[...] A zona rural do distrito é cortada pela estrada
federal BR- 101. Neste distrito foi construído um túnel com o objetivo de
diminuir distâncias, desviando o trecho antigo do Morro Alto. [...] À àrea
comercial se localiza ao longo da BR- 101, com comércio variado, como,
por exemplo, empresas de mecânica de veículos leves e pesados,
transportadoras de cargas, indústria de tintas e de cerâmica. E, Atendendo
principalmente o viajante: há restaurantes, tendas comercializabndo o
produto da terra, postos de gasolina, lancherias, mercados, entre outros
pontos comerciais, oportunizando emprego.(SILVA, 2018, p.4-5).

Assim sendo, completamos o contexto dos locais, onde moram os alunos do
curso Osório Rural, para entendermos, que os locais que residem os integrantes
deste curso, contribuem para a economia das famílias de diversas maneiras e que a
busca de informações, poderão sim ser agregadas para novos desafios e melhor
qualidade de vida.

4.5 RELATOS SOBRE AS EXPERIÊNCIAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
DURANTE O CURSO

O curso foi dividido em 14 módulos, cada módulo acontecia uma vez por mês
e tinha a duração de três dias. Os encontros eram combinados e com data
agendada, nos dias agendados as aulas eram divididas entre aulas teóricas, que
aconteciam em formato de seminário com explanações através da Datashow. As
imagens das aulas expositivas, dialogadas e com utilização de slides estão
adicionadas no ANEXO E.
A instrutora trazia para as aulas cartazes, painéis e as apostilhas. Em outros
encontros aconteciam às visitas técnicas nas propriedades, onde aconteciam as
aulas práticas.
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Nas primeiras aulas tivemos uma conversa bem longa, o dia todo, a respeito
do curso, de todas as possibilidades que aquela qualificação poderia proporcionar.
No segundo e no terceiro dia fizemos visitas técnicas a cada uma das 10 (dez)
propriedades, e em cada uma delas o proprietário fazia uma apresentação do seu
lugar, com o que tinha disponível, se já trabalhava com algum segmento do turismo
ou não, alguns já tinham ideia do que gostariam de fazer ou trabalhar, outros não
tinham nem uma noção do que fazer.
A condução das aulas em nossos encontros eram feitas pelas instrutoras A
(Sr.ª Aline) e instrutora B (Sr.ª Marjana) , mas feitas de uma forma participativa,
dialogadas, expositivas, onde todos contribuíam com a aula, com as suas
experiências, com as suas vivências, compartilhando seus conhecimentos e
aprendizagens e em muitas oportunidades, também compartilhamos o trabalho
solidário, que era ir literalmente na propriedade de um dos colegas e “dar uma
força” em forma de uma reforma, limpeza,

organização de algum espaço, na

implantação de um jardim ou horta. E durante esses períodos fomos nos
aproximando mais e estreitando os laços de amizade.
Os módulos eram divididos por conteúdos técnicos e operacionais entre eles
foram destacados: orientação correta do sol, luminosidade, épocas de produção,
tipos de produção de alimentos, resgate de receitas, sinalização de trilhas, como
fazer preço de produtos produzidos, trato com a terra e meio ambiente, tratamento
da terra sem poluir o ambiente, produção de produtos orgânicos, técnicas de plantio,
como avaliar uma trilha, identificação de plantas e animais peçonhentos entre
outros.
Um dos módulos trazia o título “Os segredos da boa culinária rural”, onde
foram enumerados os alimentos mais utilizados daquela região, além das aulas
teóricas, colocamos em prática no Sindicato Rural e realizamos práticas em algumas
propriedades resgatando receitas, elaborando e trocando experiências. As imagens
das aulas “Os segredos da boa culinária Rural” e do grupo nas práticas no sindicato
estão no ANEXO F.
No módulo “trilhas” eram trabalhados diversos pontos como: os cuidados,
sinalização, perigos, com identificação das plantas para serem reconhecidas no
percurso, pontos de repouso, comentário sobre a fauna e flora local, a importância
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de formar condutores nas propriedades, com cursos de primeiros socorros para
atendimento de acidentes nos locais das trilhas, bem como levar equipamentos de
atendimento, entre outros.
O aluno Sr. Edson (Presidente Sindicato Rural de Osório) e aluna Sr.ª
Elisangela – proprietários do Sítio Pé na Mata (Aguapés) já tinham experiência sobre
formação de trilhas, e colaboraram ao descrever as trilhas, que já faziam em sua
propriedade como: leves, média e pesadas, tendo outras que envolviam pernoite
com acampamento.
A partir destas aulas outras propriedades resolveram criam trilhas em suas
propriedades entre elas destacamos o sítio Urutau e o sítio Monavon.
Alguns alunos não possuíam propriedades, mas possuíam interesse e
participação ativa nas aulas teóricas e práticas: Suzana Nunes Machado nos
presenteou com sua presença representando a EMATER, a Sr.ª Monique, além de
aluna era representante da secretaria de turismo e desenvolvimento e fazia as
interlocuções com o secretário de Turismo de Osório, a Sr.ª Letícia participou
ativamente e proporcionou contatos com a prefeitura onde trabalhava como
secretaria e a Sr.ª Mariza – artesã osoriense (Osório), produzia diversos artesanatos
com materiais da região, expondo no largo da Prefeitura, e através da proposta do
grupo disponibilizou deixar seus produtos à venda também nas propriedades. Além
de produzir diversos tipos de produtos, sua característica marcante era trabalhar
com o ponto reto, ponto português que caracteriza um tipo de bordado muito
utilizado antigamente. As imagens das trilhas realizadas nas aulas práticas do curso
e o artesanato produzido pela artesã Sr.ª Mariza encontram-se no ANEXO G.
O aluno Sr. Francisco possui a propriedade “Mirante do Poente” trabalha com
hospedagem (disponibilizada no site), com a produção de cogumelos Shitake e teve
participação ativa no curso.
A aluna Sr.ª Maria de Lourdes possui uma hortaria no distrito de Aguapés,
onde comercializa diversos produtos como: suco de açaí, butiá, geleias, hortaliças,
palmito entre outros. Sendo que o suco de açaí é extraído do fruto da Palmeira
Juçara, sendo esta considerada uma palmeira nativa da Mata Atlântica, ameaçada
de extinção e sendo proibido o seu corte.

Para extração do palmito utiliza a

Palmeira Real, com origem Australiana. Possui uma estufa e é filiada em
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cooperativa para venda de produtos orgânicos, participa nas feiras da prefeitura
entre outras atividades. A partir do curso teve a ideia de empreender com o “colhe e
pague” e disponibiliza a quem vai visitar sua propriedade, deixar uma lista dos
produtos que necessita, para que sejam entregues posteriormente pela proprietária.
A aluna Sr.ª Celia e o aluno sr. Clairton – são casados e possuem duas
propriedades uma é a Cabana Borússia “Le Petti”, que serve de hospedagem,
possui jardins, mini horta e como projeto futuro pretendem trabalhar também com a
extração de óleos essenciais com florais, mas por enquanto estão no campo da
pesquisa. A outra propriedade chama-se Jardins da Figueira (Morro da Borússia).
Um dos alunos do grupo, que tiveram suas histórias modificadas durante a
trajetória do curso de qualificação em Turismo Rural, foi o Sr. Milton, que no decorrer
do curso, era o único que não tinha propriedade, a ideia a princípio era aplicar o
aprendizado do curso de Turismo Rural na propriedade de um familiar, mas essa
história, durante o curso tomou outro rumo, o familiar desistiu da ideia e não quis
mais implantar turismo na sua propriedade, então ele ficou na dúvida, se continuava
o curso ou não, pois não tinha propriedade, mas resolveu continuar e para sua
surpresa e de todos nós, conseguiu ao término do curso comprar uma propriedade
particular na Borussia, chamada hoje de “Manto Sagrado”. Com 6 açudes, pomar,
estufa, galinhas, peixe e um galpão mobiliado. Por conta destes acontecidos, ele foi
o último do grupo a materializar algumas das coisas que aprendeu no curso.
O aluno Sr. Osvandir (Vando) possui em sua propriedade açudes, onde cria
diversos peixes, árvores frutíferas, e a partir da troca de experiências no grupo,
trouxe o resgate de uma máquina de descascar arroz antiga, esquecida no tempo,
mas valorizada atualmente para fazer parte de um museu da propriedade. Pretende
utilizar os aprendizados aliados ao conhecimento das antigas tradições, resgatando
outros objetos da família para construir o “Museu Familiar”. As imagens das
propriedades do Sr. Milton e do Sr. Osvandir estão apensos no ANEXO H.
A aluna Sr.ª Fátima, teve uma transformação muito grande e significativa,
durante a elaboração do curso ela não tinha exatamente a ideia do que iria
implementar ou do que poderia fazer, muito menos tinha um espaço adequado e
apropriado, mas foi no decorrer do curso, que tudo começou a mudar, também
acabou definindo exatamente o potencial que havia no sítio e no da família. Realizou
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anteriormente um curso de formação no Instituto Federal de panificação e colocou
em prática a nova formação.
Por consequência o filho dela, também que estava pensando em mudar de
cidade, acabou entrando junto no sonho da mãe. Por isso construiu uma casa para
ele desistir de ir embora e cedeu um terreno para a construção. Com o propósito de
transformar um sonho em realidade, fizeram grandes mudanças, o espaço que antes
era uma casinha pequena, onde guardavam ferramentas, foi transformado em um
espaço que hoje comporta 30 (trinta) pessoas, construíram uma cozinha com área,
uma horta com deck, cadeiras, bancos, luminárias, enfim construíram e reformaram
todo aquele espaço, graças a ajuda de outros familiares. O nosso grupo ajudou na
limpeza e organização da horta, como passo inicial de incentivo. Hoje este espaço
chama-se “Café Doce Lago”, onde a proprietária Sra. Fátima, oferece pães,
biscoitos, salgadinhos, tortas, café, chá e também almoço com dois buffets variados.
As imagens da propriedade da Sra. Fátima dos momentos antes e depois das
transformações realizadas no sítio encontram-se no ANEXO I.
A aluna Sr.ª Simone, proprietária do sítio Monavon, tem uma proposta
holística, massagens e meditação, fabrica sabonetes, travesseiros, xampus com
ervas medicinais, biomassa, geleias, terapia, extratos com as plantas, chás,
disposição das plantas e dos canteiros, conforme os elementos: terra, água e ar.
Aberto à visitação com o passeio finalizado com o chá embaixo da Pirâmide
energética. As imagens da propriedade Monavon, da Sr.ª Simone com uma área
plantada de chás e a Pirâmide estão apensos no ANEXO J.
A aluna Sr.ª Silvia, do sítio Urutau, trabalha com hospedagem possui duas
cabanas e a casa do rio mobiliado, bem como dois quiosques estruturados, pratica
agricultura familiar, de forma orgânica, proporciona vivencia com praticas do dia a
dia do sitio, tem horta, pomar galinha, peixes, trilhas, fogueira com o rio circundando
boa parte da propriedade, lugar com proposta de promover a conexão com a
natureza, foi lá que foram realizadas algumas aulas prática de culinária.
Assim como descrevi a trajetória de todos os alunos do nosso grupo, na
seção seguinte, passo a descrever sobre minha ótica de acadêmico de Pedagogia e
participante ativo do grupo Osório Rural, os momentos de reflexão da teoria com a
prática realizada durante o curso, sob os olhares de um futuro pedagogo.
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4.5.1 Relatos sobre a teoria e a prática do aluno André – acadêmico de
Pedagogia e Guia de Turismo

Nos momentos iniciais, onde nos reuníamos para debater e direcionar nossos
planos durante o curso, Paulo Freire estava presente, com os Círculos de Cultura,
onde a voz dos integrantes, suas raízes, sua cultura, eram os principais geradores
da sua alfabetização, e no caso do nosso curso, serviam de alavanca para as
futuras transformações, e como mencionava Freire citado por Brandão (1981, p.10):
“[...] A educação, que deve ser um ato coletivo, solidário — um ato de amor, dá pra
pensar sem susto —, não pode ser imposta. [...]”.
Ao longo da trajetória do curso Osório Rural pude vislumbrar na prática várias
teorias estudadas durante o curso de Pedagogia, as aprendizagens produzidas
tinham como base conhecimentos prévios adquiridos por esses alunos e se
complementavam com outros novos, nestes momentos lembrava-me das Teorias de
aprendizagem, Tavares (2002) descreve as ideias de Ausubel quando relata:
Existem três requisitos essenciais para a aprendizagem significativa: a
oferta de um novo conhecimento estruturado de maneira lógica; a existência
de conhecimentos na estrutura cognitiva que possibilite a sua conexão com
o novo conhecimento; a atitude explícita de apreender e conectar o seu
conhecimento com aquele que pretende absorver. Esses conhecimentos
16
prévios são também chamados de conceitos subsunçores ou conceitos
âncora. Quando se dá a aprendizagem significativa, o aprendente
transforma o significado lógico do material pedagógico em significado
psicológico, à medida que esse conteúdo se insere de modo peculiar na sua
estrutura cognitiva, e cada pessoa tem um modo específico de fazer essa
17
inserção, o que torna essa atitude um processo idiossincrático . (apud
TAVARES. 2002 p. 56).

Ao conhecer os alunos durante o curso, cada um contou sua história, e a
partir de suas histórias de vida, o curso propôs um trabalho que envolvesse aquele
público, levando em consideração o que sabia e assim novas aprendizagens foram

16

Conceitos e proposições estáveis no individuo. Que funcionam como âncoras para as novas
aprendizagens. https://www.dicionarioinformal.com.br/subsun.
17
Próprio e particular de uma pessoa, grupo; característico. https://www.dicio.com.br/idiossincratico/
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sendo inseridas, para serem ancoradas nos conhecimentos já conhecidos por
aqueles alunos.
Ao interagir com alunos adultos, remeteu-me aos estágios na Educação de
Jovens e Adultos – EJA, onde suas vozes deveriam ser ouvidas em primeiro lugar e
a partir delas criavasse mecanismos e estratégias para levar novas aprendizagens.
18

Segundo Sant’Anna e Stramare (2001 ), quando se pensa no adulto, com
responsabilidades de adulto, com suas referências e suas especificidades,
busca-se compreendê-lo, nas diferentes condições concretas de vida, em
suas representações, enfim, em tudo o que o cerca, dentro e fora do
ambiente escolar. [...] (FLORES; SANT’ANNA, 2018, p.7).

É essencial ao professor conhecer seu aluno, conhecer sua cultura, conhecer
no caso dos Adultos, sua realidade, para assim trazer uma proposta pedagógica
para a sua vivência, onde possa contemplar esses conhecimentos e aprendizagens.
Ao acompanhar o curso percebi o nível de conhecimento indispensável por
parte das instrutoras, que ao mesmo tempo em que levavam o saber, reconheciam
nas falas dos alunos outros saberes, que conjugavam em prol do curso:
Outro princípio fundamental para a autora é o conhecimento do saber. Para
ela, é importante que o educador progressista se qualifique e se muna de
conhecimentos, enfim, que seja competente, pois esse conhecimento será
usado como instrumento; caso contrário, sem competência, sua prática
seria limitada, e se resumiria a uma educação da tradição. Mas, por outro
lado, se ele não souber utilizar esse instrumento apropriadamente, esse
saber, acabará por desperdiçar o conhecimento que possui. (FLORES;
SANT’ANNA, 2018, p.6).

Aquele professor reflexivo, aberto, que constrói a cada dia novos
conhecimentos era notadamente visualizado no perfil daquelas instrutoras. Além
disso os princípios norteadores deste curso, onde a educação caminhava ao lado da
cultura dos seus integrantes é destaca por Flores; Sant’Anna (2018) ao trazerem
concepções de Vale (2001) que apontam a importância da educação e da cultura, ao
descrever: “[...] é relevante afirmar que a educação e a cultura são as maiores
responsáveis pelas mudanças sociais. [...]”. Deste modo, retorno ao curso que

18

SANT’ANNA, S. M. L.; STRAMARE, O. A. Uma retomada sobre a educação de Jovens e Adultos.
Aprendendo com jovens e adultos. Porto Alegre, Revista do NIEPE/UFRGS, n. 1, ano 2, dez. 2001.
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utilizou a educação e a cultura da região para através de novas significações em
suas vidas, transformar e mudar sua realidade.
As autoras colaboram ao mencionarem sob a visão de Vale (2001, p.71)
sobre essa relação:
[...] essa relação dialética do homem com a realidade é que vai possibilitar
a gestação de uma educação que, em sendo transitória, busca
incessantemente um novo saber, uma nova qualidade de aprender,
fundamentada na criticidade, na problematização, no questionamento, nas
condições essenciais a uma ação educativa transformadora. (apud
FLORES; SANT’ANNA, 2018, p.6).

No mesmo sentido de mudanças sociais, as autoras trazem ideias de Freire
(1983) para complementar, que junto deve haver reflexões dos sujeitos envolvidos:
19

Paulo Freire (1983 ) acreditava que o povo só deixaria de ser oprimido se
tivesse a oportunidade para refletir sobre si próprio, sobre o meio em que
vive, sobre o que acontece ao seu redor, e buscar alternativas, para que,
igualmente, tivesse condições de deixar de ser, simplesmente, o objeto da
história para, finalmente tornar-se sujeito da história. (apud FLORES;
SANT’ANNA, 2018, p.5).

Ao mesmo tempo, em que os indivíduos refletem sobre sua realidade,
tornando-se sujeitos desta história, o comprometimento, as ações dos professores
engajados nesta função de transformação, envolvem reflexões e mudanças, que são
citadas por Fernandes (2020, p. 93) ao trazer as concepções de Freire (2007, p.19):
O ser humano que pensa, reflete, age, reflete é um ser de compromisso
com o mundo, com a sociedade e, portanto, com outros seres e com a
transformação. É um ser que humaniza o mundo e se humaniza. “O
compromisso, próprio da existência humana, só existe no engajamento com
a realidade, de cujas ‘águas’ os homens verdadeiramente comprometidos
ficam ‘molhados’ e ‘ensopados’”.

Além disso, como transformação das realidades, como não pensar nas
disciplinas que através dos seus estudos, também fazem parte desses processos,
através dos saberes adquiridos. Ao presenciar os estudos se encontrando a partir
de um determinado assunto, como não pensar na interdisciplinaridade, tão presente
nos dias atuais. As disciplinas comunhando em união a uma determinada temática,
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no curso um determinado assunto abordava diversos outros, nas propriedades, ao
conhecer as trilhas, a Biologia, Química, Sociologia, estavam sempre presentes.
Segundo Wolffenbüttel et al. (2013, p. 58) ao escrever sobre o tema
interdisciplinaridade em seu artigo relata:” [...] para que ocorra a interdisciplinaridade
não é preciso eliminar as disciplinas, mas torná-las comunicativas umas com as
outras, desenvolvendo um planejamento nas práticas pedagógicas.” E cita os
conceitos da interdisciplinaridade sobre as concepções do Parâmetro Nacional da
educação no ensino médio (BRASIL, 1999, p. 89):
É preciso que ocorra uma relação de interação ou uma interlocução entres
as disciplinas, que exista uma cooperação de ambas as partes no objeto
proposto. A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário,
mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da
compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a
realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de
conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro
sistemático dos resultados. (apud Wolffenbüttel et al. ,2013, p. 58).

Esta integração se fez presente em todos os momentos do curso, ou seja,
quer nas aulas de culinária, onde a matemática, química, português se
completavam, em vários momentos se relacionavam.
E através dos olhares do grupo, outros sentimentos e outras emoções
vivenciavamos: “a transdisciplinaridade”, que caminha junto com as disciplinas e
com a interdisciplinaridade, se mostrava presente nas ações de todos os alunos
(as), quando demonstravam apoio e auxiliavam nos mutirões dos colegas.
A transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz respeito aquilo que
está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através das diferentes
disciplinas e, além, de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do
mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do
conhecimento. (PARODE, 2010, p. 327).

Aprendi que para ser professor temos que transcender ultrapassar nossos
sentimentos e nossas ações, além de mediar os conhecimentos, devemos conhecer
nossos alunos (as), e através de nossas ações ao compreendê-los também ajudálos a mudar suas realidades.
As imagens da propriedade Sr.ª Silvia, sítio Urutau, com as cabanas que
utiliza para hospedagem e a festa de confraternização do final do curso estão
adicionados no ANEXO K. E a imagem da festa de Formatura do Curso Osório Rural
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realizada na Câmara dos Vereadores de Osório está adicionada no ANEXO L deste
trabalho.
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5 ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE OS DADOS PRODUZIDOS
Os respondentes do questionário são duas instrutoras do SENAR e dois
alunos (as) do curso Osório Rural.
A instrutora (a) foi responsável pela aplicação de 12 (doze) módulos durante o
curso, moradora de Viamão, possuindo diversas graduações: Bacharel em Turismo
(PUCRS), Guia de Turismo (IFRS), pós-graduada em Agricultura Orgânica (UCS), e
em Educação Ambiental (FURG) e Mestrado em Desenvolvimento Rural (PGDR/
UFRGS). Trabalhou Proj. da Escola de Agriturismo de Caxias do Sul. Funcionária
no SENAR desde 2005 e no Curso de Bacharelado em Turismo do Centro
Universitário Metodista IPA, desde 2013,

condutora Ambiental e Cultural

(ABETA/IFNMG), sócia Diretora da PLANTUR Ecodesenvolvimento e Instrutora de
Turismo Rural - SENAR/RS.
A instrutora (b), é moradora do Morro Borússia, ficou responsável por dois
módulos de alimentação: “Os segredos da culinária rural”, possuindo também
diversas graduações: Bacharel em Nutrição– Universidade Regional, UNIJUI – Ijuí,
RS, 2º /2004, Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes – Feevale
Novo Hamburgo RS, 2º/ 2008, especialistas em Vigilância Sanitária e Qualidade de
Alimentos - Faculdade Unyleya - Rio de Janeiro, 2º de 2016, curso de Extensão:
Exames Laboratoriais – interpretação de marcadores de doenças. Prof. Gabriel de
Carvalho – 2020 e instrutora do SENAR/ Curso Osório Rural.
Os dois alunos(as) que responderam ao questionário são moradores de
Osório, sendo denominados nessa análise como: aluna (c) moradora do Morro da
Borússia, propriedade “Casa do Lago” e outro aluno (d), morador do Morro da
Borússia, Propriedade “Manto Sagrado”.
Na seção seguinte daremos andamento no relato dos questionários e com a
reflexão sobre os dados produzidos.

5.1 FALAS REPRODUZIDAS DAS INSTRUTORAS E DOS ALUNOS (AS) ANÁLISE E REFLEXÕES

As instrutoras ao serem questionadas sobre o que significou para elas ser
professora do Curso Osório Rural/ 2018, assim responderam:
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a) Receber a demanda para atender a área rural de Osório, foi muito bom. Como já
conhecia a Borussia e o potencial para o Turismo Rural existente na região, atender
a estes produtores e empreendedores rurais, significou uma grande oportunidade
profissional e pessoal, pois trazia a oportunidade de colaborar com o
desenvolvimento de uma região muito importante, por sua localização e
configuração geográfica, cultural e ambiental.
b) Como instrutora do SENAR-RS trabalhar no meio rural é uma experiência única,
pois levar conhecimento ao homem do campo é o principal objetivo da instituição ao
qual represento com meu trabalho, sempre é um enorme prazer levar
conhecimentos.
A instrutora (a) alega ter sido bom e importante para ela a sua participação no
curso. Ela justifica apontando, que pode colaborar com o desenvolvimento da região,
por sua localização geográfica, cultural e ambiental.
Para a instrutora (b) ser professora do curso é sempre um enorme prazer, isto
é, levar novos conhecimentos para os alunos, sendo este o objetivo principal da
instituição SENAR/ RS.
Nesse sentido percebe-se através das respostas das instrutoras, sobre o que
significou para elas serem professoras do curso: um consenso comum sobre sua
satisfação pessoal e que proporcionou também a oportunidade de levar novos
conhecimentos para o grupo, colaborando para o desenvolvimento pessoal do grupo
e da região.
Frison (2004) enfatiza o papel do pedagogo:
O pedagogo gerencia muito mais do que aprendizagens, gerencia um
espaço comum, o planejamento, a construção e a dinamização de projetos,
de cursos, de materiais didáticos, as relações entre o grupo de alunos ou
colaboradores. [...] (FRISON, 2004, p. 89 apud MOREIRA; FREITAS, 2018,
p.9).

Assim sendo, as instrutoras do SENAR, atuando como professoras do Curso
Osório Rural, trouxeram além dos planejamentos e da didática propriamente dita,
condições para as trocas de saberes e diálogos. Conseguiram através de parcerias
com outros setores promover outros conhecimentos e esclarecimentos para turma,
motivando-os e promovendo assim as aprendizagens significativas para todo o
grupo.
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Quanto à pergunta sobre o que foi significativo na realização deste curso,
desde modo responderam:
a) Poderia destacar o acesso a pessoas dispostas a promover o desenvolvimento da
região, tendo o Turismo como ferramenta, e por isto dispostas a aprender e
colaborar para a efetivação da teoria apresentada.
b) Sempre é um desafio pois, a cada evento sempre encontramos diversas
ansiedades de aprendizagens nos diferentes grupos.
Conforme relato da instrutora (a) o interesse demonstrado pelos participantes
foi motivador e protagonista destas atividades, sendo construídas significações
durante o curso, onde a teoria e a prática, realmente fizessem parte deste projeto,
para que promovessem mudanças no desenvolvimento daquela região.
A instrutora (b) aponta como desafiador as diversas ansiedades de
aprendizagens a cada evento e nos diferente grupos.
Observa-se, que os pontos significativos para a instrutora (a) são: o interesse,
a participação do grupo para adquirir novos conhecimentos como um elemento
marcante, a vontade de aprender e por em prática pelos alunos (as) tornou-se muito
significativo para ela.
A instrutora (b) aponta como desafiador as diversas ansiedades de
aprendizagens a cada evento e nos diferentes grupos.
Para a instrutora (b) o desafio em lidar com o desejo de novas aprendizagens
torna-se um elemento motivador, pois a cada evento são novos personagens,
criando novas estratégias, para cada tipo de grupo.
Sendo assim, verifica-se, que ambas relataram com diferentes olhares o que
foi mais significativo durante o curso, trazendo percepções diferentes sobre os
alunos e estratégias que o curso proporciona em diferentes grupos. Mas também se
destaca, através das falas, que o dialógo, é o responsável pela participação e
interação destas pessoas dispostas a promover o desenvolvimento de suas regiões
e onde as diversas ansiedades de aprendizagens são manifestadas através destas
relações:
Paulo Freire acredita que o dado fundamental das relações de todas as
coisas no Mundo é o diálogo. O diálogo é o sentimento do amor tornado
ação. As trocas entre o homem e a natureza são originalmente regidas pelo
diálogo. (apud BRANDÃO, 1981, p. 58-59).
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Dessa forma, podemos perceber que a essência do ser humano se torna
visível e possível através da troca do diálogo entre as partes, respeito inicial pelo
que nos cerca e com os sujeitos com o qual interagimos.
Ao

serem

questionadas

sobre

que

aspectos

da

construção

do

desenvolvimento do curso foram importantes para elas como docente, responderam
da seguinte forma:

a) Poderia destacar primeiramente o interesse dos participantes, por tudo que era
apresentado como alternativas e na sequência o interesse por eleger, as estratégias
mais adequadas à realidade local. Assim pudemos constituir um grupo e
construir coletivamente as ações que passariam as ideias, do papel para a ação
concreta.
b) Identificar as necessidades dos grupos em relação aos conhecimentos propostos.
Desse modo, conforme a resposta da instrutora (a), percebe-se que a partir
da participação, dialógo, trocas e interesse de todos, pode-se eleger as prioridades
do grupo, sempre focando estratégias na realidade local e assim através da teoria
partir para ações concretas na prática.
A instrutora (b), relata que também houve uma relação entre necessidades
prioritárias do grupo em relação aos conhecimentos propostos.
Tendo em vista as respostas das instrutoras, refletimos, que a construção do
desenvolvimento do curso, foi possível ao alencar as prioridades discutidas e
elaborados junto aos alunos(as).
Aliás, esta construção do desenvolvimento do curso, se iguala a educação
que se desenvolve em espaços não escolares, que conforme Gohn, descreve:
[...] A educação não formal designa um processo com várias dimensões,
tais como: a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto
cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da
aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a
aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se
organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução de
problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que
possibilitem que os indivíduos façam uma leitura do mundo do ponto de
vista de compreensão do que se passa ao seu redor; [...] (GOHN, 2016,
p.60).
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Sendo este processo definido através dos debates durante o curso, onde as
prioridades foram enfatizadas e os caminhos traçados para o desenvolvimento das
práticas a serem realizadas no decorrer do curso.
Ao serem indagadas, sobre que práticas pedagógicas vivenciadas por elas a
partir do curso, que foram significativas obtivemos as seguintes respostas:

a) O trabalho de inventariação de potencialidades (artesanato, eventos,
gastronomia), foi muito bem aceito e contou com a colaboração de todos.
Posteriormente esta ação serviu de base para o planejamento de possíveis roteiros
turísticos locais.
Com o levantamento de potenciais realizado antes, foi possível planejar roteiros
temáticos, interessantes e que inclusive mostraram a possibilidade de inclusão de
outros espaços externos e parceiros, externos às propriedades dos integrantes do
grupo. O estímulo ao reconhecimento do grupo, com visitas de todos a todas as
propriedades e espaços turísticos da cidade, também foi muito bem aceito e
considero que colaborou bastante para a formação do grupo em sí, e para o
sentimento de pertencimento coletivo e comprometimento.
Também a saída de campo promovida ao Município de Três Forquilhas, para
reconhecimento dos empreendimentos integrantes do Programa de TR de lá, teve
ótimos resultados, pois puderam conhecer outros atrativos da região e verificar de
perto a sua potencialidade e também que outros empreendimentos da região,
estavam na mesma fase que eles, com as mesmas dúvidas e anseios. Este
compartilhamento de saberes e fazeres, que foi super positivo em todas as
propriedades visitadas e fez muito bem aos dois grupos!
Este fortalecimento até mesmo identitário de "um grupo", veio a favorecer outra ação
pedagógica aplicada, que foi o mutirão, prática ancestral, que a muito foi esquecida
em várias comunidades, mas que através dos grupos de turismo em que atuo,
sempre estimulo, pois resgata dois princípios fundamentais para a estruturação de
destinos turísticos, sendo a solidariedade e a cooperação. Veja-se o que se
conseguiu de melhorias no galpão, que virou posteriormente o "Café do Lago". E
outras ações que o grupo mesmo seguiu promovendo, mesmo fora de ações do
curso de TR.
b) Sempre priorizo as práticas na elaboração de pratos onde os módulos que
trabalho nos proporciona essa prática pedagógica.
Percebe-se através da resposta da instrutora (a), que as experiências durante
o curso promoveram através da inventariação de potencialidades a base para o
planejamento turístico do local de estudo, bem como proporcionou aos alunos o
compartilhamento de saberes e fazeres, conhecimento de outro curso em outra
localidade propiciou ao grupo outros atrativos e saberes. O fortalecimento identitário
do grupo favoreceu uma ação pedagógica, resgatando o espírito de união e
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solidariedade que materializado através de mutirões. E também outras iniciativas a
partir daquele exemplo inicial.
A instrutora (b) relaciona que as práticas na culinária proporcionam a prática
pedagógica.
Refletindo sobre as respostas das duas instrutoras observa-se que as práticas
pedagógicas vivenciadas por elas foram significativas em amplos sentidos: no
interesse, participação, nas práticas, visitas, e na transdisciplinaridade, resgatando
ações de mutirões, onde o indivíduo, o grupo, reconhece a necessidade de ajudar,
cooperar com o seu próximo, sem necessidade de pedir.
Mas

também

comprometimento,

evidencia
através

de

o

sentimento
ações,

ou

de
seja,

pertencimento
um

coletivo

fortalecimento

e
até

mesmo identitário de "um grupo", vindo a favorecer outra ação pedagógica aplicada,
que foi o mutirão, prática ancestral, esta visão que transcende, ultrapassa
disciplinas, sentimentos e saberes, na educação chamamos de transdisciplinaridade,
que é assim definida por Parode (2010):
A transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz respeito aquilo que
está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através das diferentes
disciplinas e, além, de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do
mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do
conhecimento. (PARODE, 2010, p. 327).

A transdisciplinaridade ultrapassa o conhecimento, através das percepções
que os indivíduos têm sobre os outros indivíduos, ela observa todos os aspectos
envolvidos em determinadas situações, que envolvam os sentimentos, emoções,
anseios, e ações está interligada com as disciplinas, mas vai além com um olhar
mais profundo do ser.
O roteiro da pesquisa finaliza-se para as instrutoras ao ser perguntado: o que
não foi significativo para você ou o que poderia ser modificado em um próximo curso
obtivemos as seguintes respostas:
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a) Poderíamos ter tido a adesão de mais empreendimentos turísticos de Turismo
Rural ou no Espaço Rural, já em funcionamento na cidade, mas estes mesmo com
ampla divulgação feita, não se inscreveram. Depois ainda no quarto módulo, todo
mês tinha pessoas entrando em contato querendo se agregar ao curso, mas nesta
fase já não era mais possível. Me parece que não entenderam que mesmo em
funcionamento, seus empreendimentos precisam de qualificação e quando viram as
publicações na imprensa local e regional, se deram conta que seria bom para eles
também, mas aí já não tínhamos como agregar quem não tinha passado pelos
módulos iniciais. Seria importante, ampliar a divulgação e esclarecimentos sobre a
importância de todos os atores locais se qualificarem! Agora o que podemos fazer é
abrir uma segunda turma!
Também, gostaria de mais saídas de campo, para conhecerem as experiências de
outras regiões.
b) A cada grupo de Turismo Rural sempre modificamos na tentativa de adequar as
necessidades do grupo.
Verifica-se através da resposta da instrutora (a) que os pontos negativos
seriam: mais adesões de outros pontos turísticos no empreendimento Turismo Rural,
mas que mesmo com ampla divulgação não se inscreveram. Após o início do curso,
propriamente na metade do curso haviam pessoas que queriam ingressar, mas não
foi

possível

naquele

momento

pois

iriam

perder

informações

técnicas

indispensáveis, isto só seria possível na inscrição de um próximo curso.
Salientou sobre a divulgação e esclarecimentos prévios sobre a importância
da qualificação de todos os atores locais. Ainda comentou a importância de mais
saídas de campo para outras regiões, para vivenciar outras experiências.
A instrutora (b) relatou somente que ocorria durante os cursos mudanças
necessárias para adequação ao perfil e necessidades de novos grupos, mas não
definiu como não significativas ou que devesse ser alterado.
Neste viés sobre o que não foi significativo ou poderia ser alterado, identificase alguns pontos: maior abrangência de atores locais, visto que a região possui
diversos outros atrativos, mais saídas de campo para reconhecimento de outros
locais, que estão realizando ou já realizaram este tipo de projeto, maior
conscientização dos atores locais (moradores da região) para ingressarem nos
primeiros módulos. Sobre a análise da resposta da instrutora (d) as mudanças são
sempre necessárias quando lidamos com diferentes grupos, novas realidades,
diferentes opiniões, na educação chamamos de refletir nossas práticas a todo
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instante, neste sentido Fernandes (2020, p. 93) traz as concepções de Freire (2007,
p.19):
O ser humano que pensa, reflete, age, reflete é um ser de compromisso
com o mundo, com a sociedade e, portanto, com outros seres e com a
transformação. É um ser que humaniza o mundo e se humaniza. “O
compromisso, próprio da existência humana, só existe no engajamento com
a realidade, de cujas ‘águas’ os homens verdadeiramente comprometidos
ficam ‘molhados’ e ‘ensopados’”.

Nas práticas pedagógicas, a reflexão e as mudanças são necessárias para
nos adequarmos a determinadas situações da docência, estratégias são mudadas, o
que dá certo em determinadas aulas, às vezes tem que ser alterado, conforme o
grupo que trabalhamos, o comprometimento do professor em buscar soluções faz
parte de sua docência.
Na sequência, vamos análisar as respostas dos(as) alunos(as):.
Solicitamos aos alunos (as) que

respondessem no questionário: o que

significou para eles terem participado do curso Osório rural em 2018 e recebemos
as seguintes respostas:

c) Foi muito bom gostei muito foi emocionante voltar à sala de aula e aprender
coisas novas conhecer novos colegas, que depois se transformaram em amigos e
companheiros de caminhada ver que outras pessoas também estão se
transformando amei foi só gratidão.
d) [...] Logo surgiu o curso Osório Rural e foi onde conheci o pessoal na lida direta
com o meio Rural e meu envolvimento foi ficando cada dia maior este curso mudou
totalmente a minha vida conheci pessoas interessantes que fizeram com o meu
interesse fosse sempre melhor hoje estou realizando um sonho ter um sítio e está
vivenciando tudo isso é uma grande satisfação os pensamentos são outros estou em
paz com a natureza novos amigos vizinhança diferenciada cercada de natureza
muitos lagos, cavalos, gansos peixes, galinhas ,campo, gado e muitos pássaros .
Até minha família está mais próxima digo familiares vivemos bons momentos aqui os
olhos Rural hoje é minha vida. [...].
Percebe-se através da resposta da aluna (c) a satisfação de participar, voltar
as estudos, aprender, construir novos conhecimentos, conhecer novas pessoas e
com elas criar novos laços de amizade. A transformação de um grupo, que se
ajudou mutuamente, fazendo sentido e trazendo sentido nesta transformação.
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As mudanças ocorridas com o aluno (d) foram marcantes não só para ele,
mas também para a família toda. O curso possibilitou através das práticas e
envolvimento com o grupo, o despertar do interesse em viver no campo, e
destacamos, que este aluno era um dos que não tinham propriedade rural, e esta foi
adquirida no final do curso. Não só o modo de vida foi mudado, os pensamentos, a
paz, a natureza, os novos amigos, que se formaram e os contatos com os animais e
natureza realizaram muito mais aproximou ainda mais sua família , mudou sua vida
e hoje reflete os olhos rurais.
Nesse sentido verifica-se através das respostas dos dois alunos (as) (c e d),
que o curso proporcionou em todos os sentidos aprendizagens significativas e que
promoveram através dessas experiências mudanças, no sentido, que marcaram e
produziram significados, tanto como meios de emancipação econômica como
pessoal em suas vidas.
Existem três requisitos essenciais para a aprendizagem significativa: a
oferta de um novo conhecimento estruturado de maneira lógica; a existência
de conhecimentos na estrutura cognitiva que possibilite a sua conexão com
o novo conhecimento; a atitude explícita de apreender e conectar o seu
conhecimento com aquele que pretende absorver. Esses conhecimentos
prévios são também chamados de conceitos subsunçores ou conceitos
âncora. Quando se dá a aprendizagem significativa, o aprendente
transforma o significado lógico do material pedagógico em significado
psicológico, à medida que esse conteúdo se insere de modo peculiar na sua
estrutura cognitiva, e cada pessoa tem um modo específico de fazer essa
inserção, o que torna essa atitude um processo idiossincrático. (AUSUBEL
apud TAVARES. 2002 P. 56).

Estas aprendizagens tornaram significativas, porque o curso trabalhou com
os alunos primeiro o conhecimento anterior, para depois proporcionar novos
conhecimentos, isto é, a partir de conceitos âncoras, trabalhou-se o que os alunos já
conheciam.
Ao perguntarmos aos alunos(as) sobre qual contribuição o curso trouxe
para você e para sua vida, eles responderam:

c) Fez muita diferença para mim sai do curso, mas fortalecida não tinha muito
conhecimento do que realmente se tratava, só tinha muita vontade vi coisas
maravilhosas. O que as propriedades envolvidas foram se transformando,
companheirismo e participação, responsabilidade da minha parte, valorização do
Saber.
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d) [...] Até hoje fiz o curso porque queria ter informações de como lidar com a terra,
plantio, podas, criação e agora com a natureza etc... [...] Quanto ao curso Osório
Rural para mim foi ótimo em função de ser tudo novo nasci no mato, mas não somos
agricultores sempre tive curiosidade em relação a vida rural e hoje estou colocando
em prática os novos conhecimentos. [...].
Conforme a aluna (c) as contribuições que trouxeram o curso foram
diversas, tanto como conhecimento adquirido, transformações, valorização dos
saberes, companheirismo e participação de todos.
Do ponto de vista do aluno (d) o curso além de obter novos conhecimentos
de como lidar com a terra, plantio, podas, criação, entre outros, proporcionou a
prática desses novos conhecimentos em sua propriedade.
Nota-se através das respostas dos dois alunos (as), que ambos
conseguiram assimilar novos conhecimentos e que estes realmente fizeram
mudanças em suas vidas, através das práticas e mais além vislumbraram o
companheirismo fruto de ações conjuntas de um grupo, que transformou vidas,
fortaleceu laços de amizade e valorizou os saberes adquiridos durante o curso. Mas
para ocorrer mudanças o olhar do professor, tem que fazer parte deste processo:
20

Segundo Sant’Anna e Stramare (2001 ), quando se pensa no adulto, com
responsabilidades de adulto, com suas referências e suas especificidades,
busca-se compreendê-lo, nas diferentes condições concretas de vida, em
suas representações, enfim, em tudo o que o cerca, dentro e fora do
ambiente escolar. [...] (FLORES; SANT’ANNA, 2018, p.7).

As mudanças e a transformações foram possíveis, pois contou com a
participação e interesse de todos os envolvidos neste processo, onde a união e o
fortalecimento de objetivos foram essenciais para o pleno desenvolvimento e
colaboração entre alunos / instrutores.

20

SANT’ANNA, S. M. L.; STRAMARE, O. A. Uma retomada sobre a educação de Jovens e Adultos.
Aprendendo com jovens e adultos. Porto Alegre, Revista do NIEPE/UFRGS, n. 1, ano 2, dez. 2001.
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Quando perguntados sobre o que mais haviam gostado no curso, os (as)
alunos(as) relataram:
c) Aprendi a valorizar mais a minha propriedade, ver que aquele galpão poderia ser
útil o respeito pelo que temos de melhor aqui no morro, paisagem o clima, animais e
plantas a diversidade das propriedades Cada uma com suas especificações
principalmente as visitas técnicas que fizemos em Três Forquilhas eles também
estão se organizando.

d) [...] o turismo Rural é algo contagiante estamos sempre procurando algo novo de
certa forma proporcionando ao visitante a oportunidade do contato com a natureza e
a simplicidade do Campo [...].
A aluna (c) respondeu que através do curso começou a valorizar mais sua
propriedade, começou a ter uma nova visão de transformação, que tudo que a
cercava fazia parte de um todo exuberante: natureza, paisagem, clima, plantas e os
animais. E que onde havia espaços que antes eram considerados vazios poderiam
ser transformados, reformados e torná-los uma fonte de renda para sua propriedade.
E que também as saídas de campo proporcionava um novo deslumbramento de
novas iniciativas em outras propriedades da região, novos olhares e outras
compreensões.
O aluno (d) relatou que o curso era contagiante, que através do turismo rural
os proprietários tinham iniciativas para propor sempre algo novo, visando
proporcionar aos visitantes a oportunidade do contato com a natureza e a
simplicidade do campo.
Percebe-se que o curso além de proporcionar aprendizagens significativas,
proporcionou também sentidos, significações, transformações na vida destes alunos.
A valorização das coisas simples, o desejo de mudar sua realidade, melhoria de
vida, bem estar, foram marcantes durante o relato destes alunos, demonstrando que
um curso pode ajudar na autoestima e abrir novos horizontes de possibilidades para
pessoas que querem aprender, que querem empreender, que querem mudar o rumo
de suas vidas. Para Flores; Sant’Anna (2018) ao trazerem concepções de Vale
(2001) que apontam a importância da educação e da cultura, ao descrever: “[...] é
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relevante afirmar que a educação e a cultura são as maiores responsáveis pelas
mudanças sociais. [...]”.
Sendo estas mudanças necessárias para uma qualidade de vida melhor,
geração de renda, dignidade e desejo de empreender e aprender. Neste processo
onde o homem é protagonista desta mudança, Freire descreve:
21

Paulo Freire (1983 ) acreditava que o povo só deixaria de ser oprimido se
tivesse a oportunidade para refletir sobre si próprio, sobre o meio em que
vive, sobre o que acontece ao seu redor, e buscar alternativas, para que,
igualmente, tivesse condições de deixar de ser, simplesmente, o objeto da
história para, finalmente tornar-se sujeito da história. (apud FLORES;
SANT’ANNA, 2018, p.5).

A satisfação pessoal que o curso proporcionou deve-se aos protagonistas
desta história, que mudaram suas vidas, agregaram conhecimento, e foram
fundamentais nos pilares desta mudança.
Ao perguntarmos aos alunos(as) em relação a forma de trabalho das
professoras do curso o que mais lhe chamou a atenção, descreveram a seguir:

c) Muito dinâmico bastante diálogo, apresentação de forma divertida, a parte de
alimentação foi bem específica e focada nas coisas que temos em nossa região.
d) [...] a forma como foi o andamento do curso eu acho foi ótimo sem contar que
podemos tirar dúvidas com estruturas Aline.
A aluna (c) respondeu que as aulas eram muito dinâmicas, existia bastante
diálogo, as aulas eram sempre divertidas e nas aulas de culinárias valorizavam os
alimentos daquela região.
Para o aluno (d) o andamento foi ótimo e sempre que surgiam dúvidas podia
ter a atenção das instrutoras.
Reflete-se neste questionamento a posição que o educador tem em uma sala
de aula. Ao ser mediador destas aprendizagens e proporcionar um ambiente
acolhedor, onde o aluno sinta-se a vontade para interagir, participar, opinar, trocar
ideias, tornando assim prazerosa essas trocas de saberes, porque como diz Paulo
Freire:
21

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
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[...] quem sabe, ensina as quem não sabe, se recupere de seu caráter
autoritário, é preciso que quem sabe saiba sobretudo que ninguém ache
tudo e que ninguém tudo ignora. O educador, como quem sabe, precisa
reconhecer primeiro, nos educandos em processo de saber mais, os
sujeitos, com ele, deste processo e não pacientes acomodados; segundo,
reconhecer que o conhecimento não é um dado aí, algo imobilizado,
concluído, terminado, a ser transferido por quem o adquiriu a quem ainda
não o possui. (FREIRE, 1989, p. 17-18)

Todos sabem alguma coisa, as trocas de saberes existentes principalmente
nestes grupos, proporcionam trocas de experiências e novas aprendizagens. Sendo
os professores, os instrutores, mediadores destas aprendizagens.
Ao perguntar aos alunos (as) se houve alguma mudança em suas vidas ou no
local onde moram no final do curso, obtivemos as seguintes respostas:

c) A primeira mudança foi o que a minha família se interessou pelas atividades do
grupo me apoiaram, principalmente meu filho e meu neto, que se empenharam na
transformação do galpão eu só queria fazer pão, foram surgindo novas ideias, mas
mantendo a rusticidade. Claro tem muita coisa a ser feita, porém vamos devagar
seguindo em frente ainda estamos nos transformando, não só a mim, mas também o
espaço físico está bem de lenta, sei que houve muita diferença entre o início até o
presente momento.

d) [...] meu envolvimento foi ficando cada dia maior este curso mudou totalmente a
minha vida conheci pessoas interessantes que fizeram com o meu interesse fosse
sempre melhor hoje estou realizando um sonho ter um sítio e está vivenciando tudo
isso é uma grande satisfação os pensamentos são outros estou em paz com a
natureza novos amigos vizinhança diferenciada cercada de natureza muitos Lagos,
cavalos, gansos peixes, Galinhas, Campo, gado e muitos pássaros. Até minha
família está mais próxima digo familiares vivemos bons momentos aqui os olhos
Rural hoje é minha vida. [...].
A aluna (c) respondeu que as mudanças ocorreram a nível pessoal, sua
família tornou-se unida em torno do novo projeto, que com o incentivo do grupo, se
materializou, ou seja, de um galpão, surgiu um espaço chamado “Café Doce Lago”,
mas isto só aconteceu com a união da família, dos conhecimentos adquiridos
durante o curso e de novas percepções sobre o ambiente em que vivia, mudando,
transformando para geração de novas rendas.
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O aluno (d) também respondeu que sua vida mudou totalmente, conheceu
pessoas que oportunizaram trocas de experiências, e ao final do curso conseguiu
comprar seu sítio, onde mora atualmente, onde sempre quis morar, junto à natureza,
aos amigos, cercado dos animais e plantas, a família se aproximou muito mais,
agora vivem bons momentos e como diz “os olhos Rural hoje é minha vida [...]”.
Percebe-se que as mudanças ocorridas após o curso trouxeram significações
não somente materiais, mais principalmente pessoais e familiares, os laços
familiares se fortaleceram em ajuda e em busca de um propósito: união e
transformação. E esta transformação só foi possível através da educação, esta
ocorrida em um espaço não escolar, mas com propósitos definidos e organizados
em prol de um determinado grupo de pessoas, que se uniram para aprender,
compreender e mudar os rumos das suas vidas. Neste sentido Freire (1989) define
Educação:
Do ponto de vista de uma tal visão da educação, é da intimidade das
consciências, movidas pela bondade dos corações, que o mundo se refaz.
E, já que a educação modela as almas e recria os corações, ela é a
alavanca das mudanças sociais. (FREIRE, 1989, p.9).

A educação neste espaço não escolar foi a alavanca de transformações,
sentimentos,

empoderamentos,

trocas,

experiências,

onde

movidas

pela

compreensão, amizade formada, cooperação proporcionou a estes alunos (as) o que
mais almejavam: uma real mudança social e principalmente a satisfação de fazer
parte desta mudança.
Ao perguntarmos aos alunos (as) o que não foi significativo para eles ou que
poderia ser modificado em um próximo curso, assim responderam:

c) Acredito que tudo foi muito significativo e não tenho nada para modificar.
d) não destacou ou comentou pontos negativos e não significativos em sua resposta.
A aluna (c) informou que tudo foi significativo e não mudaria nada.
O aluno (d) no seu relato não apontou pontos negativos e não informou nada
que poderia ser modificado.
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Acredita-se que os alunos (as) não apontaram mudanças e nem pontos
negativos, porque conseguiram participar ativamente do curso, que proporcionou
aprendizagens e construção de novos conhecimentos, que colocaram com novas
iniciativas em suas propriedades, sendo que a conscientização deste grupo foi
essencial para esta mudança. Sobre a ideia de conscientização segundo
concepções de Freire:
O processo de conscientização se constitui em ação relacional e em ação
sobre e com o contexto em que os sujeitos se situam e interagem e,
portanto, comporta relacionalidade, corporeidade, temporalidade e
territorialidade. (apud BRASIL, 2012, p.42).

Em suma, para ocorrer o processo de conscientização deve haver um
conjunto de ações, com a ação e com o contexto, sensibilizações capazes de
favorecer mudanças, em que as pessoas interagem, ou seja, o conjunto de relações
que proporcionam conhecer a realidade e sensibilizar com o poder da mudança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Realizar este trabalho foi de suma importância para mim. Através dele,
percebi o quando eu estava intimamente ligado a esta experiência, que foi
mobilizando lembranças, memórias e sentimentos. Como pesquisador, passei a
reafirmar a importância de estabelecer o diálogo, a escuta, a empatia com outro, que
nesse processo, foram os participantes da pesquisa. Aprendi a importância desse
movimento, de aprendizagem mútua e compartilhamento dos saberes, que todos
possuímos, bem como reafirmava Paulo Freire, em obras diversas.
Essa pesquisa trouxe, também, resultados importantes. Das respostas das
instrutoras percebe-se que o curso proporcionou diversos conhecimentos para o
grupo, e que devido ao interesse de todos, mostravam-se comprometidos em todas
as atividades propostas, a união foi um ponto forte, pois ao resgatar a cooperação
através de mutirões, surgiam a todo momento, laços de empatia com os outros, um
sentimento que se resgata em momentos de Pandemia de Covid 19, sentimento
este que provoca transformações individuais e conjuntas, louváveis, neste momento.
Por outro lado, nota-se as contribuições que curso Osório Rural trouxe para a
vida das instrutoras, que agora denomino professoras, e que foram de ordem
pessoal e profissional. Em suas falas relatam ter proporcionado enorme satisfação
pelo fato de estarem cooperando com o crescimento da região. E que conhecer o
aluno, conhecer suas prioridades e fazer de suas práticas algo que faça sentido em
suas vidas, é muito gratificante e faz sentido nesta educação, onde existe troca de
saberes: o aluno aprende e o professor, também.
De certo, os alunos (as) e as instrutoras trouxeram respostas à pergunta
norteadora e ao objetivo geral desta pesquisa, especialmente quando se relatam os
acontecimentos marcantes durante o curso: as mudanças sociais, pessoais e
profissionais, em que os laços de amizade se estreitaram, em que soubemos lidar
com os imprevistos, acertar e pontuar nossos erros, mudar radicalmente suas vidas,
empreender em novas atividades, agregar novos conhecimentos para sustento de
suas famílias, aproximar relações, criar expectativas de um futuro melhor, fazer
novas amizades participativas, construir novos sentidos de vida, enfim, conhecer
através de um estudo e com a prática novos conhecimentos, resgatar histórias para
reconstruir as suas vidas, aprender outros significados, conseguir enxergar novas
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possibilidades de transformações.
Além disso, foi importante perceber como o curso refletiu-se sobre minha
trajetória acadêmica e também influiu em minhas atitudes, meus entendimentos e
que a educação não tem um modelo exclusivo e nem uma forma única de acontecer.
As transformações contemporâneas do mundo, que hoje vivemos contribuem para o
entendimento da educação como um fenômeno multifacetado, que pode ocorrer sim,
em diferentes espaços.
Dessa forma, a pesquisa possibilitou também a reflexão de pensar meios e
instrumentos de contribuir para uma educação do cidadão e da cidadã, abrindo as
janelas do conhecimento sobre o mundo, contribuindo para a equidade e justiça
social, contra a discriminação e injustiças, garantindo de forma democrática os
direitos humanos sociais, políticos e culturais, mas sem esquecer que educação não
formal não aparece para substituir a formal e sim, complementá-la.
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APÊNDICE A - ROTEIRO QUESTIONÁRIO INSTRUTORAS

INSTRUTORAS
1. O que significou para você ser professor do curso Osório Rural, em 2018?
2. O que foi significativo para você na realização deste curso?
3. Que aspectos da construção e do desenvolvimento do curso foram importantes para
você como docente?
4. Que práticas pedagógicas vivenciadas por você, a partir do curso, foram
significativas?
5. O que não foi significativo para você ou poderia ser modificado em um próximo
curso?
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APÊNDICE B - ROTEIRO QUESTIONÁRIO ALUNOS (AS)

1. O que significou para você ter participado do curso Osório Rural, em 2018?
2. Participar deste curso trouxe alguma contribuição para você ou para a sua
vida?
3. O que você mais gostou nesse curso?
4. Em relação a forma de trabalho dos professores do curso, o que mais lhe
chamou a atenção?
5. Depois do curso, mudou algo em sua vida ou no local aonde você mora?
6. O que não foi significativo para você ou poderia ser modificado, em um
próximo curso?

79

ANEXO A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO- TCLE
Eu, ......................................................................................., portador (a) de RG
n⁰........., residente na ........................................................, na cidade de
...................................... Abaixo assinado dou meu consentimento livre e esclarecido
para realização da pesquisa supracitada, sob a responsabilidade da pesquisadora
Profa. Dra. Sita Mara Lopes Sant’Anna, professora do curso de Pedagogia na
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Assinando este Termo de
consentimento estou ciente que:
1. Este estudo procura investigar a respeito da pesquisa: CONTRIBUIÇÕES
SIGNIFICATIVAS DO CURSO OSÓRIO RURAL, REALIZADO NO MORRO DA
BORÚSSIA, MUNICÍPIO DE OSÓRIO/RS EM 2018.
2. Fui informado (a) que durante a pesquisa vou responder questões referentes à
mesma que serão analisadas;
3. Estou ciente de que os resultados desta pesquisa poderão ser divulgados através
de publicações em periódicos especializados, apresentação em eventos de
educação em geral e espaços que discutam práticas da educação;
4. Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente
sobre a minha participação na referida pesquisa;
5. Estou livre para interromper a qualquer momento a minha participação na
pesquisa, com o compromisso de avisar por escrito com uma semana de
antecedência sobre a desistência;
6. Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos
serão utilizados para alcançar os objetivos do trabalho;
7. Poderei entrar em contato com a responsável pela pesquisa, professora
pesquisadora
Dra.
Sita
Mara
Lopes
Sant’Anna
pelo
telefone
51..................................., sempre que julgar necessário;
8. Este termo de consentimento é elaborado em duas vias, sendo que uma
permanecerá em meu poder e a outra com a pesquisadora responsável.
Osório, 10 de Maio de 2021.
Assinaturas:
Voluntário
(a)
.................................................................................
Acadêmico: André Lopes de Souza...............................................................................
Pesquisadora: Dra. Sita Mara Lopes Sant’Anna............................................................
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ANEXO B
A Lei Municipal
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO PROJETO DE LEI
Nº__________. LEI Nº ________ de __ de ______ de 2020.
Institui o Roteiro Turístico OSÓRIO RURAL das comunidades rurais no âmbito do Município de
Osório e dá outras providências.
Art. 1º. Fica instituído o Roteiro Turístico OSÓRIO RURAL das comunidades rurais no âmbito do
Município de Osório, composta pelos Distritos da Borússia, Aguapés, Palmital, Passinhos, Santa
Luzia e suas comunidades, como um roteiro turístico, histórico, cultura, religioso, gastronômico,
paisagístico e ambiental.
Art. 2º. O Roteiro Turístico OSÓRIO RURAL tem como base os seguintes objetivos: I. O
desenvolvimento sustentável do potencial turístico municipal;
II. O fortalecimento, ampliação e desenvolvimento da produção local nas áreas do turismo cultural,
histórico, gastronômico, religioso, pedagógico, ecológico, e/ou de aventura, arquitetônico e
paisagístico de contemplação;
III. A implantação de mecanismos de educação ambiental e incentivo aos empreendimentos
turísticos;
IV. O incentivo à organização produtiva das comunidades locais relacionadas ao turismo, ao
artesanato e a geração de novas fontes de emprego e renda.
Art. 3º. São considerados atrativos turísticos, para efeitos da presente Lei, todos os locais e eventos
de interesse turístico, por seu aspecto cultural, histórico, natural/ecológico, gastronômico, religioso e
de entretenimento, inseridos no território abrangido pelos municípios dispostos no Art. 1º desta Lei.
Parágrafo único. Incluem-se no caput deste artigo, os seguintes atrativos: I. As lagoas, rios, lagos,
cascatas, morros, matas e florestas; II. As reservas e parques ambientais; III. As obras e monumentos
inclusos no Patrimônio Histórico e Cultural de âmbito nacional, estadual ou municipal; ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO.
IV. Os empreendimentos de cunho turístico, cultural, religioso, arquitetônico.
Art. 4º. O Roteiro Turístico Osório Rural nas comunidades rurais de Osório será composto por
empreendimentos turísticos, profissionais da área e apoiadores, e terá seu regramento disciplinado
por meio de Decreto Municipal. Parágrafo único. Os empreendimentos criados e/ou que vierem a
aderir ao roteiro em decorrência do tempo, deverão estar habilitados com formação e capacitação
específica, na forma disciplinada pelo Decreto Municipal. Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OSÓRIO,
Em ________________ de ____________________ de 2020.
Prefeito
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ANEXO C
Festa do Colono – Morro da Borússia

Fonte: Autor (2018)

Roteiro turístico na Expointer

Reportagem Jornal Momento/Osório/RS
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ANEXO D
Ônibus utilizado no Roteiro Turístico

Fonte: Autor (2018)

Roteiro Turístico

83
ANEXO E
Aulas expositivas e dialogadas no sindicato

Fonte: Autor (2018).

Fonte: Autor (2018).
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ANEXO F
“Os segredos da boa culinária rural”

Fonte: Autor (2018)
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ANEXO G
Trilhas

Fonte: autor (2018).

Trabalhos artesanais Sr.ª Mariza

Fonte: Autor (2018)
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ANEXO H
Propriedade Sr. Milton (Déco)

Fonte: Autor (2018)

Propriedade Sr. Osvandir (Vando)

Fonte: Autor (2018)
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ANEXO I
Propriedade Sr.ª Fátima. “Café Doce Lago” - Antes

Fonte: Autor (2018).

Propriedade Sr.ª Fátima. “Café Doce Lago” – Depois
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Fonte: Autor (2018).

ANEXO J
Propriedade Sr.ª Simone sítio Monavon - Chás e plantas

Fonte: Autor (2018).

Propriedade Sr.ª Simone sítio Monavon
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Fonte: Autor (2018).

ANEXO K

Propriedade Sr.ª Silvia Monari Sitio Urutau

Fonte: Autor (2018).
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Festa de confraternização – Final do ano

Fonte: Autor (2018).

ANEXO L

Formatura da Turma “Osório Rural”
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Fonte: Autor (2018).

