
Iniciamos nosso primei-
ro informativo com uma 
homenagem especial ao 
senhor Gonçalo.

Foi a partir de um da-
queles encontros que 
parecem estar escrito 
nas estrelas que nosso 
grande mestre que nos 
conduzia ao diálogo pa-
cífico, sempre demons-
trando seu desejo de 
evoluir, nos incentivou 
a promover a melhor 
educação da região. 

Seu Gonçalo não verá os 
frutos dessa parceria; foi 
vencido por uma hepatite. 
Logo ele que adestrou um  

enxame de marimbondos 
em sua casa. E era bem 
assim que nos ensinava a 
enfrentar momentos de 
discussão “sem esculham-
bar”, dizia ele. 

Um dos fundadores da 
escola e presidente da 
associação mantenedo-
ra, ele foi substituído 
pela chapa que sonha-
va: os jovens.

Hoje, temos uma associa-
ção que promete inovar 
e avançar, sem perder a 
ternura nem a história... 
como o senhor Gonçalo 
nos ensinou e inspirou. 

34 195 420Comunidades atendidas
Livros emprestados  
para os moradores das 
comunidades atendidas

Moradores participaram 
das sessões de cinema

 Senhor Gonçalo – encantador de marimbondos

Caros leitores,

O Centro Popular de Cultura e 
Desenvolvimento (CPCD), em 
parceria com a Casa Familiar 
Rural (CFR), SocialZink e o Mi-
nistério da Cultura, comparti-
lham com vocês, a 1ª edição 
do informativo do Projeto Cen-
tro de Excelência em Educação 
no Campo. 

Esperamos que gostem e apre-
ciem um pouco das ações que  
temos desenvolvido na Casa 
Familiar Rural e comunidades 
atendidas. 

Boa leitura!
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O que propomos é tornar a Casa Familiar Rural, 
de Bom Jesus das Selvas/MA, um centro de 
excelência – referência em educação no campo 
e desenvolvimento sustentável regional, espaço 
permanente de formação de permacultores e 
bioconstrutores, agentes de transformação em 
suas comunidades e região. 

Janeiro a maio

Projetos que se realizam 
Iniciamos melhorias e a revitalização da bibliote-
ca da CFR. A ideia surgiu dentro da proposta do 
PTA  – Centro de Excelência. Além da  biblioteca 
na escola temos também a biblioteca itinerante, 
um espaço destinado aos alunos da CFR e de-
mais integrantes das comunidades, favorecendo 
a criação, produção e difusão da leitura e outras 
manifestações culturais.

A biblioteca veio acompanhada de um Cinema 
Itinerante. Tal iniciativa, certamente, ajudará 
no resgate e pesquisa do patrimônio cultural 
imaterial da nossa região: saberes, celebrações 
locais e formas de expressão que a comunidade 
reconhece como referência. 

UMA NOVA REALIDADE
2008

Um lugar especial
Fundada em 2008, a partir de uma associação de 
assentados rurais, a Casa Familiar Rural Pe. Josi-
mo Tavares é uma  escola que funciona com base 
na pedagogia da alternância: os alunos ficam 15 
dias na escola e 15 dias em casa.

A Casa Familiar Rural (CFR) visa, sobretudo, a 
disseminação dos princípios e  práticas voltados 
para o compromisso ambiental e o empodera-
mento das pessoas, fortalecidos pelo Plano de 
Trabalho e Avaliação (PTA), elaborado pela equi-
pe do CPCD, juntamente com a equipe da CFR 
e embasado nos princípios da Carta da Terra.

2015 e 2016

Estágio em Arari 
Desde 2015, os jovens alunos da CFR vêm fazen-
do estágios  no Centro de Permacultura da Esta-
ção Conhecimento de Arari. Atualmente são 32 
jovens entre 16 e 20 anos, fazendo estágio super-
visionado de 40 horas semanais.

Divididos em quartetos, os jovens passam uma 
semana realizando muitas práticas, focados nas 
atividades de permacultura e bioconstrução sob a 
supervisão do biólogo e permacultor Jorge Paulo 
Nava e equipe. Além das práticas aprendidas, são 
traçadas as metas a serem alcançadas, sempre de 
acordo com as atividades descritas no PTA.
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projeto, com 53 crianças em turmas multisseria-
das do pré ao 9º ano.

O Núcleo Água Amarela tem comunidades de 
dois municípios: Buriticupu e Bom Jesus das 
Selvas. Aqui está localizada a maior escola, a da 
Comunidade 7 de julho, com 250 alunos.

Dois assentamentos não têm vila de assentados 
e as casas são em média 3 quilômetros distante 
umas das outras. O terceiro núcleo é a Região do 
42 – Rio Azul, Rio Bin e 42, comunidades que per-
tencem ao município de Bom Jardim. E por incrí-
vel que pareça, estão a 300km da sede, a 100km 
de Buriticupu e a 65km de Bom Jesus das Selvas. 
A falta de contato com a sede e a distância de 
qualquer outra cidade faz com que seja a comu-
nidade mais legitimamente rural.

Essa visita foi muito importante para a equipe 
dos educadores e coordenadores do CPCD te-
rem uma dimensão maior e mais real das comu-
nidades. Dessa forma, será mais fácil planejar 
as atividades a serem propostas em cada uma 
das comunidades. 

Desejamos que a biblioteca se torne um lugar 
permanente de aprendizagem, transformação 
social, democratização e geração da cultura e de 
conhecimento, informação, desenvolvimento de 
tecnologias sociais, aplicação de tecnologias da 
informação e comunicação, qualificação e aper-
feiçoamento e, principalmente, que promova a 
intervenção positiva da escola na comunidade, 
ao mesmo tempo que a comunidade se torne um 
espaço escolar – um campus avançado para os 
alunos aprimorarem seu conhecimento.

Fevereiro e março

Conhecendo a comunidade 
de perto
Durante a fase de mobilização do projeto fomos a 
praticamente todas as 34 comunidades dos jalunos 
da escola (algumas não tivemos acesso por causa 
das condições da estrada). Foi uma experiência 
incrível! Os pais já esperavam a equipe do CPCD e 
nos recepcionaram falando da grande expectativa 
que é ter uma escola mais próxima da comunidade. 

Durante a visita, fomos às casas de lideranças, 
coordenadores dos assentamentos, casa dos alu-
nos, escolas locais, procurando sempre as refe-
rências que já tínhamos e identificando novas. O 
objetivo era conhecermos um pouco mais sobre 
a realidade dos jovens, das famílias e levantamos 
muitos pontos luminosos nessa visita.

Para facilitar o planejamento do trabalho, dividi-
mos as comunidades em seis núcleos regionais 
Trilha 405, Água Amarela, Brejo Velho, Centro dos 
Farias, PA Amazônia e Nascente do Rio Azul, que 
compreendem 1997 famílias atendidas. Os jo-
vens serão os principais agentes culturais e pro-
curamos identificá-los para esta missão.

Nossa primeira visita foi ao Núcleo Trilha 405 – 
chamado assim, pois no projeto de colonização, 
foram as marcas usadas pelos topógrafos. São 
cerca de seis povoados cercados por plantações 
de soja. 

A Trilha 405 tem uma imensa riqueza natural: ce-
dros, embaúba e muitas espécies nativas. Também
encontramos uma escola muito interessada no

Fevereiro a maio

Biblioteca itinerante
Todas as ações itinerantes previstas visam à de-
mocratização do acesso, por meio de atividades 
realizadas em 34 comunidades rurais que garan-
tam acesso e fruição de bens, produtos e serviços 
artístico-culturais. Essas atividades serão realiza-
das de forma gratuita para todos: alunos e ex-alu-
nos da CFR e também para a comunidade.
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“Tenho aprendido e colaborado muito para 
mudanças acontecerem na comunidade. Sin-
to-me feliz em participar dessa biblioteca e 
levar muita informação e bons desafios para 
a minha comunidade.”

Weslei Carvalho 
Núcleo Água Amarela

Março

Um  espaço para o futuro
Montamos provisoriamente a nossa bibliote-
ca no bosque dos neens, na CFR. O espaço foi 
construído usando tecnologias de taipa de en-
chimento. Durante uma semana, organizamos o 
local – montagem das prateleiras, catalogação e 
organização dos livros e material – para receber 
os alunos e a comunidade do entorno.

A Casa de Sementes, por exemplo, foi construída 
respeitando-se tal proposta, fazendo parte assim 
do amplo leque das construções sustentáveis. As 
construções feitas com terra crua apresentam 
um excelente conforto térmico e a ventilação cru-
zada é uma técnica que facilita a entrada de luz e 
ventilação na construção. 

Toda construção local utiliza materiais e técnicas 
próprias de seu lugar, demandando pouca ener-
gia para sua construção e demonstrando enorme 
respeito ao meio em que está edificada. 

Março

Formação de Educadores -
Agentes Culturais
As oficinas são mecanismos interessantes para 
discutir e implementar experiências novas, 
abrangendo um maior número de pessoas, que 
muitas vezes não estão diretamente envolvidas 
no projeto.  Os jovens serão os principais agen-
tes culturais e procuramos identificá-los para 
esta missão.

A realização de atividades práticas durante a 
oficina de capacitação possibilita trocar ideias e 
projetar seus impactos e possíveis resultados em 
relação ao grupo de Agentes Culturais. Por isso, 
as ações planejadas foram bem práticas, tanto 
na experimentação dentro da oficina, quanto na 
construção de um plano de ação e agenda de ati-
vidades em cada núcleo.
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VOZES DA COMUNIDADE

“Aprendi que para formar um time temos que ter uma só linha de 
pensamento e refletir sobre cada questão juntos...”

Izaqueu Sousa - Água Amarela

“Estou aqui por um grande motivo – formar um time! Nosso 
grande objetivo é alcançar as metas do projeto. E vamos 
trabalhar para que isso aconteça!”

Wesley Carvalho - Água Amarela

O que vem por aí?

Algibeira de leitura
11 de junho
Local: PA Amazônia - Bom Jesus 
das Selvas
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Cinema itinerante
10 de junho 
Local: Comunidade Varig

Oficina de culinária, construção de 
mandalas e mutirão lixo zero
12 de junho
Local: Santo Antônio - Núcleo Centro 
dos Farias

Construção de viveiros
11 de junho
Local: Núcleo PA Amazônia - Bom Jesus 
das Selvas

“Juntos, vamos encontrar soluções para fazer diferença na nossa 
comunidade. Acho que, logo de cara, o projeto vai trazer muita 
alegria e reconhecimento para nossas comunidades.” 

Edanes Alves Araújo - Comunidade Nascente do Rio Azul



Este informativo contou com a contribuição de Matheus Henrique Santana Barros Soares, Eliane Luiz de Almeida 
Oliveira, Doralice Barbosa Mota, Cristiana Andrade e Simone Cecília Menezes da Mata. 

Conheça os informativos de 
outros projetos desenvolvi-
dos pelo CPCD.

Acesse o link: http://www.scribd.com/cpcdbh/documents

Os programas Nos Trilhos do Desenvolvimento, Casa Saudável e Núcleo Produtivo da Estação Conhecimento de Arari 
são iniciativas da Fundação Vale em parceria com o CPCD.
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