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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo socializar os limites e possibilidades do desenvolvimento de Práticas 

Pedagógicas no curso Técnico em Agropecuária na modalidade Prosub (Educação Profissional 

Subsequente ao Ensino Médio), do Centro Territorial de Educação Profissional do Recôncavo, 

localizado na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia. O referido curso proporciona ações que 

ampliam possibilidades de atender jovens e adultos que já haviam concluído o Ensino Médio das 

diversas cidades que compõem o Território 21, a instituição de ensino passa a oferecer o curso na 

modalidade Prosub. A oferta do curso nessa modalidade e nesse horário passa a garantir o acesso dos 

filhos e filhas de trabalhadores rurais ao curso técnico profissional. A fim de oferecer um curso que 

contribuísse para formação dos discentes e atender a sua realidade, passou-se a desenvolver práticas 

pedagógicas utilizando um campo experimental, que surgiu mediante a reutilização de uma área 

externa da escola, onde foi cultivada leguminosas, para que os discentes desenvolvessem atividades 

voltadas para adubação verde, melhorias nas propriedades físicas e orgânicas do solo, retenção de 

umidade do solo e coleta de sementes. A intenção do presente trabalho é apresentar as contribuições 

geradas com as práticas desenvolvidas no campo experimental, e seu reflexo na formação dos 

discentes. Acredita-se que com a participação na realização das experiências, os discentes 

compreenderam com mais clareza as orientações e debates teóricos realizados em sala de aula, além 

de possibilitar a extensão das práticas em suas pequenas propriedades. 
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Abstract 

This work aims to socialize the limits and possibilities of the development of Pedagogical Practices in 
the Technical Course in Agriculture in the Prosub modality (Professional Education Subsequent to High 
School), from the Territorial Center for Professional Education of Recôncavo, located in the city of Santo 
Antonio de Jesus, Bahia. This course provides actions that expand the possibilities of serving young 
people and adults who had already completed high school in the various cities that make up Territory 
21, the educational institution now offers the course in the Prosub modality. The offer of the course in 
this modality and at this time will guarantee the access of the sons and daughters of rural workers to the 
professional technical course. In order to offer a course that would contribute to the training of students 

mailto:roque.bispo@enova.educacao.ba.gov.br
https://orcid.org/0000-0001-8754-6636
mailto:sergio.carvalho@facemp.edu.br
https://orcid.org/0000-0003-3936-1113


 

v.1, n.1, 2022/p1-7 

 

Revista Contextos 

and meet their reality, pedagogical practices were developed using an experimental field, which 
emerged through the reuse of an area outside the school, where legumes were cultivated, so that the 
students to develop activities aimed at green fertilization, improvements in the physical and organic 
properties of the soil, retention of soil moisture and collection of seeds. The intention of this work is to 
present the contributions generated with the practices developed in the experimental field, and its 
reflection in the formation of students. It is believed that with participation in carrying out the experiments, 
students understood more clearly the guidelines and theoretical debates held in the classroom, in 
addition to enabling the extension of practices in their small properties. 

Keywords: Praxis; Professional education; Prosub; Field Education 

 

1. Introdução 

O Território do Recôncavo está localizado na região Nordeste do Brasil é 

composto por 20 municípios: Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, 

Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Governador 

Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Santo Amaro, Santo 

Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São Sebastião do 

Passé, Sapeaçu, Saubara e Varzedo (CGMA/SDT/MDA, 2015), concentrados numa 

aérea de 5.221,26 km², o território conta com uma população estimada, segundo o 

IBGE (2015) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 576.672 habitantes, 

sendo 399.146 residentes da zona urbana e 177.526 da zona rural.  

Entende-se que o desenvolvimento de uma região, dentre diversos fatores, 

passa necessariamente pela elevação dos níveis de escolaridade de seus habitantes. 

Dessa forma, esta pesquisa pretende fortalecer os princípios norteadores que 

promovam a formação de sujeitos de diversas regiões do Território do Recôncavo, 

dando-lhes possibilidades de conhecimento do atual cenário científico e tecnológico, 

visando a ampliação da importância da educação formal dos sujeitos, para assim, 

dinamizar a sua capacidade de intervenção proativa na sociedade e no mundo do 

trabalho.  

O desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras no curso Técnico em 

Agropecuária do Centro Territorial de Educação Profissional do Recôncavo nos 

remete a perceber e refletir o contexto histórico, social e econômico da região, e as 

marcas deixadas pelo modelo agrário que, historicamente, concentra terras e 

expropria o pequeno trabalhador rural. Souza (1999) coloca que é possível ver as 

marcas das transformações na região, áreas enormes de pastagens dominam a 

paisagem natural e algumas propriedades minúsculas escondem-se entre cercas e 

arames. Em razão dessa realidade, entre as décadas de 1930 a 1960, manifestou-se 

um acentuado crescimento migratório de moradores dessas regiões para diversas 
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cidades. Contudo, ainda é muito significativo o número de jovens, que dependem e 

tentam sobreviver, à procura de trabalho no campo. 

Conhecer a realidade da região e daqueles que vivem e sobrevivem nela, torna-

se importante para que a práxis no curso Técnico em Agropecuária possa estar em 

sintonia com a realidade regional em que se inclui. Essas especificidades tornam-se 

importantes para direcionar a necessidade de se construir uma organização 

pedagógica no curso, que evidencie o reconhecimento da diversidade existente dentro 

e fora da escola.  

Assim, o planejamento da prática pedagógica deve atender às peculiaridades 

dos discentes, trazendo reflexões sobre sua realidade através de objetivos, conteúdos 

e avaliações significativas para a vida desses sujeitos. Dessa forma, este trabalho tem 

como objetivo compreender a importância da formação de profissionais técnicos de 

nível médio com visão crítica dos processos de produção animal, vegetal e 

agroindustrial, as quais visem nesse sentido, à formação de um cidadão ciente de sua 

função política, social e econômica para um desenvolvimento agrícola sustentável. 

 

2. Metodologia 

Como já foi observado, o Território do Recôncavo enfrenta desafios sociais, 

ambientais e econômicos importantes, sendo um de seus principais, a necessidade 

da elevação dos níveis educacionais da região e, em particular, a ampliação da oferta 

de formação técnica. Segundo o Plano de Educação Profissional da Bahia, uma das 

perspectivas do curso técnico é ofertar uma educação em que não haja diferenças 

entre a escola e o mundo do trabalho, pois essa integração deve ser realizada a partir 

de uma sala de aula contextualizada, com projetos que permitam a interconexão de 

saberes, estudo de caso e de situações problemas a partir da realidade local e 

territorial.  

A metodologia aplicada no desenvolvimento do campo experimental é a práxis, 

que possui o caráter de inter-relações entre o ensino e a aprendizagem de forma 

crítica e transformadora nos sujeitos participantes, uma vez que, coloca que a 

organização dos conhecimentos enfatiza a formação humana, considerando o 

estudante como sujeito histórico, que produz sua existência pelo enfrentamento 

consciente da realidade dada, produzindo valores de uso, conhecimentos e cultura 

por sua ação criativa, Caldart (2000).  
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O desenvolvimento das atividades seguiu as necessidades e especificações 

dos discentes. Desta forma, as ações são executadas semanalmente, onde aos 

domingos o grupo de discentes acompanhados de professores das áreas técnicas e 

de ciências humanas fazem as orientações e encaminhamentos das propostas de 

atividades. Todo planejamento das ações é realizado previamente, destinando as 

áreas, leguminosas e experimentações que serão realizados.  

Como forma de dinamizar a realização das ações, os alunos são subdivididos 

em grupo, conforme a temática escolhida previamente para a execução das seguintes 

atividades: coleta de semente, limpeza de área (capina), manejo da matéria orgânica 

e irrigação. Durante a prática é possível estabelecer conexões entre o aprendido em 

sala de aula - os discentes têm a oportunidade de estabelecer trocas de experiências 

e solucionar dúvidas, em relação a variedades de leguminosas, adubação verde, 

melhorias nas propriedades físicas e orgânicas do solo, retenção de umidade no solo 

e coleta de sementes. Todo o processo é acompanhado e registrado pelos alunos, 

visando à tabulação dos dados e elaboração de relatórios. 

Percebe-se uma maior integração dos discentes durante as práticas, 

demonstrando a importância da inovação pedagógica e da construção de novas 

possibilidades de aprendizagem. A escola tem papel importante neste processo de 

construção e de formação destes sujeitos, o que cabe a nós neste momento é 

identificar e refletir sobre a racionalidade e distribuição dos conteúdos que é marcado 

por critérios restrito de seleção do que constitui a cultura de uma sociedade, na qual 

dimensões importantes da vida e dos saberes gestado por grupos sociais específicos 

são negados. Acreditamos que essa seja uma das razões que a educação escolar, 

não consegue imprimir em sua realidade saberes, experiências e símbolos que retrate 

o respeito às diferenças que o movimento do Campo traz, retratando uma educação 

mais forte, mais bonita e mais parecida com a vida, sempre plural em suas expressões 

e em seus movimentos. 

 

3. Resultados 

 Cientes da importância econômica, social e política do Território 21, e visando 

fortalecer a educação com o intuito de garantir formação técnica profissional para os 

sujeitos que compõem esse território, entende-se que o oferecimento do curso 

Técnico em Agropecuária na modalidade Prosub, tornou-se um grande aliado no 
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fortalecimento formativo e econômico da região. O Cetep Recôncavo, formou sua 

primeira turma no início do ano de 2019, somando 17 alunos que concluíram o curso.  

Hoje, existem mais duas turmas – uma iniciando o curso e outra concluindo o 

segundo semestre. A garantia da permanência dos discentes no curso se deve a 

reelaboração do Projeto Político-Pedagógico, que contou com a necessidade de 

atender às especificidades destes discentes que carregam entre seus livros e 

cadernos sonhos e projetos de vida. A manutenção do campo experimental como 

espaço de troca de experiência e realização de pesquisa, foi um forte instrumento que 

permitiu o encantamento e a responsabilidade dos discentes com o curso e também 

sua formação.  

Por conta das experiências e vivencias no campo experimental, temos 

estudantes que já realizam dias de campo, assessoria técnica e produções cientificas. 

O campo experimental do curso técnico em Agropecuária, tem se tornado um 

importante espaço difusor de conhecimento e de experimentações, além de 

possibilitar a construção de um banco de sementes adaptadas para região que serão 

difundidas entre os pequenos produtores.  

Outra contribuição do campo experimental é acolher os discentes para 

realização dos estágios, uma vez que, existe uma dificuldade por parte da instituição 

de encontrar setores onde comunguem com a proposta pedagógica do curso para 

oferecer um campo de estágio que fortaleça a formação destes sujeitos. A seguir 

imagens das ações desenvolvidas pelos discentes durante a realização do projeto: 

 

Figura 01 

 
Fonte: Roque Lessa Bispo (2019) 
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Figura 02  

 
Fonte: Roque Lessa Bispo (2019) 

 

 

4. Considerações finais 

É importante reforçar que estamos nos referindo a uma prática em andamento 

e que temos muito a testar e confrontar. Sabemos e é nossa intenção expor, sobre a 

importância do oferecimento do curso na modalidade Prosub e na reelaboração do 

Projeto Político-Pedagógico, para que atendesse da melhor forma possível às 

especificidades dos discentes a fim de garantir não só o acesso, mas a permanência 

deles no curso.  

Entendemos que a educação deve ser encarada como uma grande fonte 

inovadora de possibilidade e desenvolvimento, desta forma reforçamos a necessidade 

de elaboração e fortalecimento de políticas públicas direcionadas para os sujeitos do 

campo, tendo como grande objetivo ampliar as possibilidades formativas e 

econômicas.  

Por fim, cabe também a escola no oferecimento da educação regular, pensar 

novas possibilidades no desenvolvimento de práticas pedagógicas que aproximem os 

discentes de desafios motivadores, levando-os ao desenvolvimento de ações 

possíveis de serem realizadas dentro e fora das paredes da escola.  
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