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1. Apresentação 

 

O Brasil tem se destacado no cenário mundial como um país em 

desenvolvimento. São inegáveis os avanços em termos de 

crescimento econômico, inclusão social e geração de empregos1. 

Porém, de acordo com dados do Governo Federal, através do Censo 

do IBGE de 2010, cerca de 16,2 milhões de pessoas ainda se 

encontravam em situação de extrema pobreza2. Estes números 

demonstram um grande desafio para o avanço de um tipo de 

desenvolvimento menos desigual e mais sustentável no país.  

Identificou-se que grande parte da população em extrema 

pobreza encontra-se no meio rural. Atualmente, cerca de 15,6 % da 

população brasileira vive no meio rural. Isto equivale a quase 30 

milhões de brasileiros. Destes, cerca de 7,5 milhões são 

extremamente pobres (MMA, 2012). Ou seja, mais de 46% da 

população extremamente pobre encontra-se no meio rural do Brasil.  

Diante desta situação, o Governo Federal através de uma ação 

interministerial, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

criou o Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa Verde, 

entendendo que a erradicação da pobreza depende necessariamente 

da melhoria das condições de vida das famílias que vivem no campo. 

E a conservação dos recursos naturais possui um papel fundamental 

nesta perspectiva, pois os mesmos são em grande medida a principal 

fonte de geração de renda e alimentação a desta população.  

 

 

 

 

                                                             
1 Mesmo com a desaceleração do nível de atividade, o CAGED registrou geração de 1,161 
milhão de empregos celetistas nos últimos 12 meses até julho de 2012. De 2003 a 2012, 
mais de 13 milhões de empregos foram criados no Brasil, excluindo-se as contratações do 
setor público (Ministério da Fazenda, 2012).  
2 Para o Plano Brasil sem miséria do Governo Federal, extrema pobreza significa renda per 
capta mensal inferior a R$ 70. 
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1.1. O Programa Bolsa Verde 

Instituído pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, 

regulamentado pelo Decreto nº 7.572, de 28 de setembro de 2011, o 

Programa Bolsa Verde é voltado para grupos sociais em situação de 

extrema pobreza que vivem em áreas socioambientais prioritárias. 

Possui como objetivos o incentivo à conservação dos ecossistemas e 

a elevação da renda da população em situação de extrema pobreza 

que exerça atividades de conservação e uso sustentável dos recursos 

naturais no meio rural. 

Os beneficiários do Programa são famílias que desenvolvem 

atividades de uso sustentável dos recursos naturais, residentes em: 

(a) Unidades de Conservação de Uso Sustentável (UCs); (b) 

Assentamentos Ambientalmente Diferenciados da Reforma Agrária, 

do INCRA; (c) territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, 

populações indígenas, quilombolas e outras comunidades 

tradicionais; (d) além de outras áreas rurais definidas como 

prioritárias por ato do Poder Executivo3.  

Atualmente foram beneficiadas mais de 28 mil famílias em 522 

áreas de abrangência do Programa, entre assentamentos, Unidades 

de Conservação e áreas de ribeirinhos. Porém, ainda há uma 

demanda potencial de 27160 famílias a serem incluídas no Programa 

devidamente identificadas (Tabela 01).  A meta do Governo Federal é 

atingir 73 mil famílias até 2014. 

 

 

                                                             
3 Ao longo da execução do Programa Bolsa Verde, o MMA tem discutido a possibilidade de 

inserção de outros grupos sociais que atendam os critérios estabelecidos pelo Programa e 

que ainda não estão fazendo parte dos beneficiários, como assentados da Reforma Agrária 

que estão em áreas em processo de recuperação ambiental e indígenas.  
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Tabela 01 – Total de Famílias beneficiárias no Programa Bolsa Verde 

 
 Fonte: Brasil (2012)4 

A maioria das famílias beneficiárias está em áreas de 

assentamentos diferenciados sobre gestão do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). São cerca de 17 mil famílias 

distribuídas em diferentes modalidades de assentamentos (Projeto de 

Assentamentos - PA, Projeto Agroextrativista – PAE, Projeto de 

Assentamento Florestal – PAF, Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável – PDS). Atualmente existem cerca de 120 mil famílias 

assentadas nos assentamentos diferenciados do INCRA.  

As demais famílias beneficiárias do Programa Bolsa verde 

encontram-se em Unidades de Conservação (10739 famílias) e em 

áreas ribeirinhas (769 famílias). As Unidades de Conservação 

atendidas pelo Programa são das seguintes modalidades: Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável - RDS, Floresta Nacional – FLONA, 

Reserva Extrativista – RESEX (Brasil, 2012).   

A grande maioria das famílias atendidas pelo programa entre os 

anos 2011 e 2012 esta na região Norte do país (82%). Somente o 

Pará possui aproximadamente 68% do total de beneficiários (Brasil, 

2012).  

A proposta do Programa visa valorizar os serviços ambientais 

desenvolvidos pelas populações residentes nos territórios citados 

acima, assim como promover a inclusão produtiva e social destas 

famílias visando à melhoria da qualidade de vida. A partir desta lógica 

                                                             
4 BRASIL, Bolsa Verde: Balanço – Agosto de 2012. Brasília: MMA, 2012.  
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a formação profissional dos beneficiários do Programa torna-se uma 

ação estratégica fundamental, na perspectiva da geração e 

socialização de conhecimentos que possam fortalecer os aspectos 

relacionados à sustentabilidade social, econômica e ambiental. 

1.2. A Formação dos Beneficiários 

A Formação para os beneficiários do Programa Bolsa Verde foi 

pensada como um mecanismo de fortalecimento da inclusão social e 

produtiva. Foi desenvolvida através da parceria entre o Ministério do 

Meio Ambiente, por meio da Gerência de Gestão Socioambiental, do 

Departamento de Extrativismo, juntamente com o Instituto 

Internacional de Educação do Brasil (IEB) com apoio da Embaixada 

Britânica.  

A construção da proposta de Formação seguiu uma perspectiva 

metodológica inovadora a partir da consulta previa aos beneficiários e 

gestores locais dos parceiros do Programa Bolsa Verde (INCRA, 

ICMBIO e SPU).  As consultas foram realizadas nos Estados da região 

Norte, por concentrar a maioria dos beneficiários do Programa. 

Realizou-se em 4 (quatro) Oficinas de Capacitação: Santarém/PA 

(31/10 e 01/11), Manaus/AM (07 e 08/11), Rio Branco/AC (21 e 

22/11) e Belém/PA (04 e 05/12).  

Participaram do processo de capacitação e construção da proposta 

de Formação 99 (noventa e nove) pessoas, sendo 48 

lideranças/beneficiários(as) e 51 gestores/técnicos(as) de diversos 

órgãos do Governo Federal e estaduais. Foram um total de 45 

mulheres e 54 homens oriundos de diversos municípios da Amazônia.  

Em relação às lideranças/beneficiários, a maioria dos 

participantes é oriunda dos Projetos de Assentamentos 

Agroextrativistas – PAE (44%), refletindo de certa forma o público 

beneficiário do Programa Bolsa Verde. Em relação às Unidades de 

60317981153
Realce

60317981153
Realce

60317981153
Realce
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Conservação, houve a participação de pessoas das Reservas 

Extrativistas – RESEX (23%) e Florestas Nacionais – FLONA (10%). 

Os demais participantes foram de Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável – RDS, Projetos de Desenvolvimento Sustentável e 

Lideranças sindicais (Figura 01).  

 

Figura 01 – Percentual de participação das lideranças/beneficiários 

nas Oficinas de Capacitação do Programa Bolsa Verde  
FONTE: IEB, 2012 

 

No que tange à participação dos gestores e técnicos no 

processo de construção da proposta de Formação, a maioria dos 

participantes foi do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBIO (33%) e do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA (27%). Os demais 

participantes foram técnicos da Superintendência de Patrimônio da 

União – SPU, técnicos dos Ministérios do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Social, além de técnicos de Assessorias Técnicas 

convidados por gestores dos órgãos parceiros ao Programa nos 

estados (FIGURA 02).  
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Figura 02 – Percentual de participação dos Gestores/técnicos nas 

Oficinas de Capacitação do Programa Bolsa Verde.  
FONTE: IEB, 2012 

 

 As Oficinas foram organizadas com os seguintes objetivos: a) 

possibilitar a compreensão do funcionamento do Programa Bolsa 

Verde e seus mecanismos de gestão; b) Capacitar beneficiários e 

gestores locais quanto aos principais mecanismos de gestão territorial 

e ambiental existentes; c) Apresentar uma proposta inicial de 

formação dos beneficiários e construir demandas de temas de 

capacitação e formação, visando à melhoria de qualidade de vida dos 

beneficiários; d) Construir materiais iconográficos5 para utilização nos 

Cadernos pedagógicos do Programa6.  

Como complementação às Oficinas de Capacitação e construção 

da proposta de formação, foram realizadas reuniões em Brasília com 

diversos órgãos do Governo Federal no sentido de apresentar a 

                                                             
5 É uma forma de linguagem visual que utiliza imagens para representar determinado tema. 
A iconografia estuda a origem e a formação das imagens. Na indústria editorial, a iconografia 
é a pesquisa e seleção das imagens que serão publicadas em um livro, seja como tema 
principal da obra ou como complemento de um texto. 
6 Os Cadernos Pedagógicos do Programa Bolsa Verde serão disponibilizados como materiais 
referenciais e servirão como roteiro para construção do percurso formativo a partir da matriz 
curricular da proposta de formação. São problematizadores dos temas a serem trabalhados e 
possuem um caráter metodológico e reflexivo.  

60317981153
Realce
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proposta e discutir possibilidades de articulação e integração com 

outras políticas de formação profissional e capacitação dos 

beneficiários do Programa Bolsa Verde.  

2. JUSTIFICATIVA  

O desafio de organizar sistemas agropecuários e extrativistas 

capazes de produzir a satisfação das necessidades materiais de 

comunidades camponesas, extrativistas e ribeirinhas, que incorporem 

elementos de uma ética sócio-ambiental comprometida com a 

sustentabilidade ecológica e fortalecimento cultural e político de tais 

comunidades, exige que sejam projetados, antes de qualquer feito, 

um sistema de produção de conhecimentos sobre manejo dos 

recursos naturais e organização sócio-produtiva, que possibilitem a 

construção de uma consciência integral dos agroecossistemas dessas 

comunidades e que tenham seus membros como protagonistas 

intelectuais e políticos.  

Nesta perspectiva, urge a necessidade de organização de 

processos de formação que contribuam com as comunidades 

camponesas, extrativistas e ribeirinhas no exercício de uma prática 

sistemática voltada à caracterização, problematização e teorização 

sobre seus agroecossistemas, permitindo a compreensão crítica das 

situações limites e possibilidades que envolvem as atividades 

agropecuárias e extrativistas que realizam.  

Isto só é possível se tais processos formativos tomam a 

realidade como objeto de estudo-pesquisa; os membros das 

comunidades como sujeitos produtores de conhecimentos pela 

investigação-reflexão sobre a realidade em que vivem; e os 

educadores - formadores como sujeitos que promovam ambientes, 

práticas e relações que levem ao acesso e uso social de conteúdos 

científico-instrumentais necessários à construção de tal investigação-

reflexão.  

60317981153
Realce
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Ao tomar a caracterização e problematização da realidade como 

ponto de partida de momentos de estudo-formação, assessorado 

pelos educadores, instrumentalizados por conteúdos científicos 

interdisciplinares que ajudem a teorizar e refletir criticamente sobre a 

realidade, os membros das comunidades podem se colocar na 

condição de construtores de conhecimentos e, considerando sua 

própria práxis produtiva [concepções e ações] ou de outras 

comunidades, podem elaborar de modo sistemático propostas que 

ajudem a compreender e resolver situações que limitam e/ou 

condicionam negativamente seus agroecossistemas7 e comprometem 

a sustentabilidade ecológica do lugar em que vivem. 

Ao contrário de processos centrados na exposição monológica 

de conteúdos realizada por formadores8, os processos formativos aqui 

propostos pautam-se pela promoção do diálogo entre os sujeitos 

sobre a realidade, subsidiado cientificamente, e estimulando à 

autonomia intelectual dos membros das comunidades como critério 

para produção de conhecimentos.  

Através da realização de estudos-investigação da realidade de 

suas comunidades9, os membros das comunidades podem passar a 

ser protagonistas de novos processos de produção e sistematização 

contínua dos saberes e práticas relacionadas às iniciativas produtivas 

de suas comunidades. Estas ações possibilitam a construção de 

reflexões, em especial, sobre os mecanismos de gestão coletiva e 

                                                             
7 Compreendidos como comunidades de plantas e animais interagindo com seu ambiente 
físico e químico que foi modificado para produzir alimentos, fibras, combustível e outros 
produtos para o consumo e processamento, satisfazendo as necessidades humanas. Um 
agroecossistema é um local de produção – um estabelecimento agrícola - um ecossistema 
transformado pelos seres humanos (GLIESSMAN, 2005). Seu estudo não é simplesmente 
apreender sobre um produto ou uma parcela, mas a articulação entre as diferentes parcelas 
que formam o conjunto complexo de seres vivos e não vivos. 
 
8 Que em geral reduzem aqueles que estão em condição de formandos em meros 

expectadores e ouvintes, a quem cabe memorizar-assimilar-reproduzir acriticamente os 
conteúdos repassados. 
 
9 Desenvolvida por métodos e instrumentos aprendidos por meio da participação ativa dos 
sujeitos ao longo dos momentos de formação. 
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familiar dos recursos naturais, podem ajudar na melhoria da 

administração e empoderamento econômico dos estabelecimentos 

familiares com sustentabilidade ecológica. 

Desta forma, tais processos de formação colaboram 

principalmente para o empoderamento e autonomia intelectual, 

política e produtiva das comunidades atendidas pelo Programa Bolsa 

Verde.  

3. OBJETIVO 

 

Geral: Realizar a formação dos beneficiários do Programa Bolsa 

Verde em conhecimentos práticos das agriculturas de base 

ecológicas, manejo dos recursos naturais de forma 

sustentável, gestão e administração de estabelecimentos 

familiares e organização sócio-política das comunidades, assim 

como disseminar as diversas políticas públicas existentes para a 

constituição da cidadania plena e o fortalecimento da Agricultura 

Familiar no Brasil. 

  Específicos:  

 Fortalecer o conhecimento do Programa Bolsa Verde por 

seus beneficiários; 

 Promover a formação profissional das famílias dos 

beneficiários do Programa Bolsa Verde para a melhoria dos 

sistemas agropecuários e extrativistas, buscando uma visão 

integral dos agroecossistemas, ressaltando a importância de 

se considerar a inter-relação entre seus subsistemas ou 

componentes físicos, biológicos e socioeconômicos; 

 Incorporar na dinâmica de gestão e manejo dos recursos 

naturais nas comunidades rurais elementos da ética sócio-

ambiental a partir do enfoque Agroecológico; 
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 Apreender sobre as principais políticas públicas disponíveis 

para o fortalecimento da agricultura familiar e povos e 

comunidades tradicionais com enfoque agroecológico; 

 Refletir sobre os mecanismos de gestão coletiva e familiar 

dos recursos naturais, assim como a melhoria da 

administração dos estabelecimentos familiares. 

 

4. METAS 

 

A proposta do Programa de Formação é atingir as seguintes 

metas: 

 Beneficiários do Bolsa Verde e seus familiares 

2013 – 4.000 beneficiários  

2014 – 6.000 beneficiários  

 Formação de Formadores (educadores)10 

2013 – 120 educadores 

2014 – 180 educadores 

 

5. PÚBLICO BENEFICIÁRIO  

 

O público para Formação dos beneficiários do Programa Bolsa 

Verde será constituído por famílias de: 

 Agricultores (as) familiares, povos e comunidades tradicionais 

moradores de Unidades de Conservação; 

 Assentados (as) da Reforma Agrária, de áreas diferenciadas de 

acordo com os critérios estabelecimento pelo Programa; 

                                                             
10 Para cada turma de 30-40 beneficiários, deve-se haver pelo menos 3 formadores de 

diferentes áreas de conhecimentos. 
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 Agricultores (as) familiares, povos e comunidades tradicionais 

moradores de áreas ribeirinhas e de Marinha, gerenciadas pela 

Superintendência de Patrimônio da União (SPU). 

 5.1. Critérios de Seleção dos Beneficiários 

 

 A prioridade para a formação dos beneficiários do Programa 

Bolsa Verde será: 

 - Municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH); 

 - Municípios com maior número de beneficiários atendidos; 

 No caso da seleção dos beneficiários para participação na 

formação, será realizado um levantamento de demanda através 

dos órgãos gestores, parceiros do Programa. Caso a demanda seja 

maior que a oferta para uma determinada região/município a 

prioridade na participação será definida por ordem de inscrição. Os 

demais beneficiários não atendidos poderão ser contemplados em 

etapas posteriores de formação.  
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6. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

6.1. Pressupostos da Formação para Beneficiários do 

Programa Bolsa Verde 

A formação de jovens e adultos do campo, das águas e das 

florestas precisa superar a idéia fragmentada sobre a realidade 

bastante disseminada em Universidades e Escolas Técnicas, assim 

como a idéia de superioridade científica historicamente propagada, 

onde os saberes populares possuem pouco ou quase nenhum valor. 

De acordo com o que fala SANTOS (2002, p. 250)11 “toda ignorância 

é ignorante de um certo saber e todo saber é a superação de uma 

ignorância particular”. Ou seja, todos sabem algo sobre determinadas 

coisas e não sabem sobre outras, independentemente de terem 

passado por uma educação formal. Este elemento é importante de 

ser considerado na formação para populações no meio rural, tendo 

em vista a baixa escolaridade e dificuldade de acesso à escolarização, 

historicamente estabelecida, especialmente na região Norte, onde os 

indicadores de analfabetismo são ainda preocupantes12.   

Os profissionais envolvidos com a formação dos beneficiários do 

Programa Bolsa Verde, devem ter em mente que ensinar não é um 

ato de transferência de conhecimento ou conteúdos, mas a criação de 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção. “Quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 

(FREIRE, 2005, p. 25)13. Pretende-se respeitar e valorizar os saberes 

dos educandos discutindo a realidade concreta que deverá ser 

                                                             
11 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das 
emergências. Revista Crítica de Ciências Sociais, 63, Outubro de 2002. P. 237-280.  
 
12 De acordo com dados do IBGE, ainda são 14 milhões de analfabetos no Brasil. A maioria 
esta localizada na região Nordeste, seguida pela região Norte. Em geral a população negra e 
parda, residente no meio rural, possui a maior taxa de analfabetismo.  
 
13 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.  
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associada aos conteúdos dos diferentes temas do Programa. A 

extensão não é uma forma de estender aos (as) agricultores (as) 

familiares, povos e comunidades tradicionais, como recipientes 

passivos, o conhecimento e os métodos. As pessoas não devem ser 

tratadas como objetos, devendo-se buscar revelar-lhes o significado 

das relações homem-mundo (FREIRE, 2005). 

Assim, assumem-se como pressupostos político-

pedagógicos: 

 A Educação como um direito dos povos do campo; 

 A Educação como política pública de Estado; 

 A Educação como estratégia de fortalecimento do 

desenvolvimento sustentável com enfoque agroecológico e territorial; 

 O trabalho e a qualificação profissional como direitos dos 

povos do campo; 

 A educação como afirmação, reconhecimento, valorização e 

legitimação das diferenças culturais, étnico-raciais, de geração, de 

gênero, de orientação sexual e sócio-ambiental; 

 

6.2. Aspectos Legais 

 Constituição Federal de 1988: artigos 205, 206, 208 e 210; 

 Lei n° 9.394, de 20.12.1996, de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; 

 Lei n° 10.172, de 9.01.2001, que institui o Plano Nacional de 

Educação; 

 Lei n° 8.666, de 21.06.1993, que institui normas para licitações 

e contratos da Administração Pública; 

 Decreto nº 5154 de 23 de julho de 2004, nos seus art. 1º e 3º 

 Parecer CNE/CEB N° 36/2001, sobre Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo; 
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 Resolução CNE/CEB N°1/2002, que institui Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo; 

 Resolução CNE/CEB Nº. 2/2008, que estabelece diretrizes 

complementares, normas e princípios para o desenvolvimento 

de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do 

Campo; 

 Decreto nº 7.352 de 4 de novembro de 2010 que dispõe sobre 

a Política de educação do Campo e o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária;  

 Decreto nº 7.572 de 28 de setembro de 2011, que trata do 

Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Programa Bolsa 

Verde 

 Decreto nº 7.794 de 20 de agosto de 2012, que institui a 

Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, no seu 

Art. 3º.   

 

6.3. Princípios Políticos – Pedagógicos   

 Todos possuem um conhecimento válido que pode ser 

socializado, dialogado, compartilhado e refletido; 

  

 O trabalho como principio educativo; 

 

  

 A pesquisa como principio educativo; 

  

 Os Agroecossistemas e a realidade como princípios 

educativos.  
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7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A proposta curricular da Formação para os beneficiários do 

Programa Bolsa Verde foi construída de forma participativa a partir da 

contribuição de diversos sujeitos educativos, especialmente nas 

Oficinas de Capacitação realizadas no 2º semestre de 2012. Antes de 

se constituir em uma formulação pronta e acabada, a proposta 

pretende ser um caminho metodológico a ser seguido, adequando-se 

as diferentes realidades sócio-ambientais do Brasil, em especial da 

Região Norte, onde encontram-se a maior parte dos beneficiários do 

Programa Bolsa Verde.  

 A formação será orientada por um Eixo Articulador central e 

Eixos Temáticos que servirão como guias integradores de temas 

demandados pelos(as) beneficiários(as). O referencial central da 

proposta curricular será a formação humana e o modo de produção e 

reprodução da vida, ou seja, as relações sócio-históricas, políticas e 

culturais das comunidades rurais, assim como o modo de produção 

desenvolvido pelo conjunto das famílias no meio rural.  

Nesta perspectiva o Eixo Integrador e os Eixos Temáticos estão 

descritos no Quadro 01. 

 

QUADRO 01 – Eixo integrador e eixos temáticos do Programa de 

Formação dos Beneficiários do Bolsa Verde 

Eixo Integrador Eixos Temáticos 

 

 

 

Inclusão social e conservação 

ambiental  
 

Sistemas de produção e manejo 

sustentáveis     

 

Organização sócio-política e 

gestão dos estabelecimentos 
familiares  

 

Políticas públicas  sociais,  

ambientais e produtivas  
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7.1. Estrutura do Currículo 

Conforme descrito no item anterior, a organização curricular 

será desenvolvida por um Eixo Integrador e três Eixos Temáticos 

articulados entre si, conforme Figura 03. 

A dinâmica de construção curricular será flexível, no sentido do 

inicio dos Eixos temáticos. Após um primeiro momento de reflexão e 

construção de prioridades com as comunidades, a formação iniciará 

pelo Eixo Temático mais motivador naquele momento para os 

beneficiários, não havendo hierarquia vertical de conhecimentos. 

Contudo, devem-se tratar todos os eixos ao longo do processo 

formativo. 

Inclusão social 
e Conservação 

ambiental

Sistemas de 
Produção e Manejo 

Sustentáveis

organização 
sócio-política e 

gestão dos 
estabelecimentos 

familiares 

Políticas públicas  
sociais,  

ambientais e 
produtivas

 

FIGURA 03 – Diagrama da estrutura curricular do Programa de 
Formação para os Beneficiários do Programa Bolsa Verde 

 

7.2. Eixos Temáticos 

Os Eixos Temáticos agregarão conhecimentos da formação 

profissional demandados pelos beneficiários e gestores durante as 

consultas nas Oficinas de Capacitação. Objetivam a formação 
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diretamente dos beneficiários e seus familiares, priorizando os temas 

mais importantes para o território onde os mesmos vivem, 

trabalham, se reproduzem sócio-economicamente. Porém, deve-se 

tratar de maneira geral o conjunto dos temas estabelecidos para cada 

eixo. Os Eixos Temáticos possuem como ementa básica:  

Sistemas de Produção e Manejo sustentável - Noções sobre 

sistemas de produção. Práticas de manejo vegetal (Manejo 

ecológico do solo, plantas de cobertura, adubação verde, plantas 

companheiras, compostagem, mandalas, aléias, sementes criolas, 

rotação de culturas, boas práticas de uso do fogo; policultivo; 

sistemas agroflorestais; permacultura; manejo e conservação de 

produtos florestais (madeira, óleos, resinas, cipós, frutos, 

sementes). Práticas de manejo animal (aspectos ecológicos do 

manejo animal; confinamento versus pastoreio natural; manejo 

ecológico de pastagens e de criações animais; pastoreio rotativo; 

raças animais mais adequadas ao manejo ecológico); manejo de 

animais aquáticos (peixe, camarão, ostra, mariscos; noções de 

manejo de animais silvestres); manejo integrado de pragas e 

doenças.  

 

Organização sócio-política e gestão dos estabelecimentos 

familiares - Noções de elaboração de projetos produtivos para 

captação de recursos financeiros. Princípios do Associativismo e 

cooperativismo. Noções de economia solidária. Acesso a mercados 

Institucionais: PAA, PNAE. Noções de circuitos curtos de 

comercialização. Noções sobre gestão do Estabelecimento Agrícola. 

 

Políticas públicas  sociais,  ambientais e produtivas - Noções 

das principais legislações de âmbito federal e estadual que possuem 

interface com o desenvolvimento e práticas da agricultura familiar; 

Princípios, diretrizes, legislação e funcionamento do Programa Bolsa 
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Verde. Noções de funcionamento dos principais mecanismos de 

gestão ambiental. Noções sobre Plano de Uso, Plano de 

Desenvolvimento. Modalidades de assentamentos e Unidades de 

Conservação; Produtos da sociobiodiversidade, Plantas medicinais, 

Crédito Agrícola do Pronaf, Seguro da Agricultura Familiar, 

Agroindústria familiar; Noções das legislações para a Cidadania. 

 

8. ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS FORMATIVOS 

 

A especificidade da Educação do Campo exige a organização 

dos tempos e espaços formativos sintonizados com a realidade dos 

(as) agricultores (as) e seu cotidiano. No caso do presente Programa 

assume-se a flexibilização do processo formativo como alternativa 

indispensável para assegurar a permanência dos(as) educandos na 

formação. 

 A formação será executada a partir de etapas (Formação Inicial 

e Continuada - FIC), onde os educandos(as) possam participar dos 

processos formativos de maneira gradual e de acordo com a dinâmica 

estabelecida localmente, em função dos tempos disponíveis dos 

mesmos.   

Os itinerários/tempos formativos se constituem em espaços que 

potencializam não apenas a dimensão cognitiva, mas as dimensões 

afetiva, social, cultural, ambiental, ética, étnica, de gênero e geração, 

possibilitando desse modo a articulação entre o estudo, a pesquisa e 

propostas de intervenção em nível do estabelecimento familiar e da 

coletividade.  
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8.1. Carga horária 

 

A carga horária total da Formação será de 180 horas, sendo 

que as primeiras 20 horas serão utilizadas para a apresentação do 

Programa Bolsa Verde e a realização do diagnóstico dos 

agroecossistemas locais e a dinâmica sócio-produtiva da comunidade, 

definindo assim as prioridades de formação. O Eixo Sistemas de 

Produção e Manejo sustentável terá o tempo de duração de 80 

horas, o Eixo Organização sócio-política e gestão dos 

estabelecimentos familiares será de 40 horas de duração e o Eixo 

Políticas públicas sociais, ambientais e produtivas terá 40 horas 

de acordo com o detalhamento constante no desenho curricular. 

Esta Carga Horária poderá/deverá ser flexível e desenvolvida de 

acordo com a dinâmica das famílias e comunidades rurais 

participantes. No Quadro 02 apresentam-se algumas possibilidades 

de organização das turmas (grupos) de beneficiários do Bolsa Verde.  

QUADRO 02- Possibilidades de distribuição de CH para formação dos 

beneficiários do Programa Bolsa Verde 

Período Aulas/semana Carga 
Horária 

total 

(horas) 

Integral 

08 horas diárias 

40 aulas 

4,5 semanas 

180 

Parcial 

4 horas diárias 

20 horas 

9 semanas 

180 

Finais de Semana 

(sábado e domingo) 

15 horas 

15 horas 

12 semanas 

180 

 

 A distribuição da Carga horária deverá ser definida junto à 

comunidade (educandos) e poderá ser ininterrupta de acordo com a 

possibilidade definida entre a Instituição Formadora e a Comunidade 
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ou intercalar ao longo do tempo, não devendo ultrapassar o período 

de 6 (seis) meses em sua execução.  

Como exemplo, pode-se pensar um processo formativo 

assumindo um final de semana sim e outro não em uma determinada 

comunidade, totalizando 6 meses de duração (2 finais de 

semana/mês X 15 horas/fim de semana= 180 horas).   

 

9. Formação continuada dos(as) educadores(as) 

O Corpo Docente da Formação para beneficiários do Programa 

Bolsa Verde deve ser multidisciplinar; possuir experiência com 

formação de agricultores (as) familiares; compreender os princípios 

da educação do campo e enfoque agroecológico; possuir experiência 

com programas de formação no campo sócio-ambiental. A principio 

deve-se ter pelo menos 3 (três) profissionais por turma de 30 à 40 

educandos(as), sendo pelo menos 1 (um) de Ciências Agrárias e 1 

(um) de Ciências Humanas e Sociais que possam desenvolver os 

conteúdos estabelecidos no Programa.  

Será ofertada uma Formação Continuada (FC) para as equipes 

de formadores que atuarão no Programa. Esta formação terá Carga 

Horária de 80 Horas e será desenvolvida com base no Projeto 

Político-Pedagógico da Formação do Programa Bolsa Verde com 

ênfase no processo metodológico de construção de conhecimentos.  

Deverá ser realizado de forma presencial (40 horas) e a partir 

de ferramentas de educação à distância (40 horas). Serão 

contratadas Instituições Federais de Ensino (Universidades e 

Institutos Federais) para realizar a formação continuada das equipes 

de formadores nos Estados.  
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10. Avaliação e Certificação dos(as) educandos(as) 

Quanto à avaliação dos(as) educandos(as), será permanente, 

dialógica, processual e buscará refletir sobre o conjunto das 

atividades desenvolvidas durante a formação. Os educandos deverão 

obter freqüência mínima de 75% nas atividades desenvolvidas para 

serem certificados.  

Os educandos que obtiverem avaliação positiva em todas as 

etapas e cumprirem todas as atividades previstas serão certificados 

com o titulo de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Gestão dos 

recursos Naturais e práticas produtivas sustentáveis no âmbito 

do Programa Bolsa verde.  

11. Monitoramento e Avaliação 

O monitoramento e avaliação do Programa será realizado pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) juntamente com os parceiros 

integrantes do Programa Bolsa Verde (INCRA, ICMBIO, SPU) e possui 

como objetivo principal a certificação do desenvolvimento do 

processo formativo nos Estados, assim como a adequação político-

metodológica das equipes de formação.  

12. Materiais Didáticos  

 Serão disponibilizados Cadernos Pedagógicos referenciais, 

construídos a partir da consulta previa aos Gestores e beneficiários do 

Programa Bolsa Verde. Serão ainda disponibilizados vídeos, 

publicações e demais materiais que possam auxiliar no processo 

formativo dos beneficiários. Porém, estes materiais deverão ser 

apenas guias metodológicos, havendo necessidade de produção de 

materiais específicos de acordo com cada realidade local a serem 

atendidos pelo Programa.  

 As Instituições Formadoras deverão construir materiais 

didáticos adequados às realidades locais e com os conteúdos 
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específicos estabelecidos nas ementas dos Eixos temáticos que foram 

definidos como prioritários na formação dos beneficiários.  

13.  PERCURSO FORMATIVO 

  

 O percurso formativo do Programa Bolsa Verde é o caminho a 

ser seguido na construção de conhecimentos com ênfase no Eixo 

Articulador Inclusão Social e Conservação Ambiental. Será 

sintetizado conforme a Figura 04. 

Conhecimento do Bolsa Verde
(5 horas)

Caracterização do Agroecossistema e Dinâmica 
Territorial Sócio-Produtiva

(15 horas)

Políticas públicas sociais,  
ambientais e produtivas 

(40 horas)

Sistemas de Produção e 
Manejo Sustentáveis 

(80 horas)

Organização sócio-política e gestão 
dos estabelecimentos familiares

(40 horas)

Definição de percurso de formação 
(temas motivadores)

 
FIGURA 04 – Síntese do Percurso Formativo – Programa Bolsa Verde 

  

 De maneira mais detalhada a formação dos beneficiários do 

Programa Bolsa Verde será realizada conforme descrição abaixo:   
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Encontro 1 – Conhecendo o Programa Bolsa Verde, o 

Agroecossistema e Dinâmica Territorial Sócio-Produtiva (20 

horas)   

 

Momento 1 – Programa Bolsa Verde (5 horas) 

Objetivos:  

 Apresentar o Programa Bolsa verde [objetivos e perspectivas] e 
a proposta de Formação dos Beneficiários [princípios 

pedagógicos e diretrizes metodológicas]. 

 

Método:  

 Exposição verbal ilustrada com projeção de slides e exposição 

permanente de banners com conceitos e descrições pertinentes 

aos programas. 
 

Momento 2 - Oficina de Caracterização do Agroecossistema e 

Dinâmica Territorial Sócio-Produtiva (15 horas) 

Objetivos: 

 Identificar e caracterizar de maneira geral os principais 

elementos que constituem o ecossistema, os sistemas de 
produção e as redes de relações sociais e produtivas e suas 

territorialidades no contexto de implantação do PBV. 

 

 Identificar e caracterizar os elementos significativos 

relacionados a resultados, impactos ecológicos, sociais e limites 

dos sistemas de produção. 

 

 Identificar e caracterizar os elementos significativos 

relacionados à organização social e perspectivas de futuro das 

redes de relações sociais e produtivas. 

 

 Identificar e caracterizar os elementos significativos 

relacionados aos programas e ações de políticas 

governamentais implementados na região/município, seus 
públicos, objetos, objetivos e impactos. 
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 Realizar projeções gerais [cenários] sobre mudanças prováveis 
e sustentabilidades econômica e ecológica possíveis diante da 

atual dinâmica territorial sócio-produtiva (identificação de 

possíveis conflitos sócio-ambientais a partir da relação com 

empresas, grupos econômicos ou entre moradores). 
 

 Identificar as demandas de atividades de manejo ecológico dos 

sistemas de produção agropecuários e agroextrativistas. 

 
Métodos:  

 Oficina de produção de material iconográfico e quadros 

informativos a partir da organização em grupos e levantamento 
de informações por parte dos participantes; 

 Cartografia em mapa gigante com legendas produzidas pelos 

participantes e coladas sobre o mapa; 

 Produção de quadros descritivos com informações geradas 
pelos participantes a partir de conhecimento próprio ou 

levantamento junto a organismos competentes; 

 Mural fotográfico com imagens característica da realidade local 

produzidas pelos participantes. 

 

 A partir da Caracterização do Agroecossistema e 

Dinâmica Territorial Sócio-Produtiva, defini-se junto ao grupo de 

educandos qual Eixo de formação será trabalhado e a seqüência dos 

mesmos para finalização de todo o processo formativo.  

 Nesta lógica, apresenta-se aqui uma seqüência de momento 

que poderá/deverá ser modificada de acordo com a compreensão e 

acordo estabelecido com a comunidade rural a ser formada.  

Encontro 2 – Sistemas de Produção e Manejo Sustentáveis (80 

horas) 

 

Momento 3 - Manejo ecológico dos sistemas de produção 

agropecuários e manejo agroextrativista (80 horas) 

Objetivos:  

 Aprofundar o conhecimento social do território (conjunto dos 

agroecossistemas existentes nas comunidades/assentamentos); 
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 Realizar uma formação profissional a partir dos principais temas 
técnicos identificados pelos participantes na 1ª Etapa de 

formação, buscando a valorização da diversificação produtiva; 

 Identificar possíveis alternativas produtivas sustentáveis que 

dialogam com a manutenção dos recursos naturais a serem 
conservados a partir do Programa Bolsa Verde (SAFs, MFCF, 

Produção orgânica, etc); 

 

Métodos:  

 Análise e problematização dos dados sobre o agroecossistema e 

a dinâmica produtiva apresentada no material iconográfico e 

quadros informativos produzidos pelos participantes; 
 Realização de oficinas de Manejo Ecológico dos Sistemas de 

Produção Agropecuários e Agroextrativistas contemplando as 

demandas levantadas pelos participantes e selecionadas dentre 

os conteúdos da ementa proposta no Programa; 
 Projeção de vídeos, slides demonstrativos e exposição 

permanente de banners com conceitos e descrições pertinentes 

as questões discutidas; 

 Intercâmbios, visitas técnicas e demonstrações sobre as 

práticas sustentáveis prioritárias identificadas pelas 
comunidades/assentamentos. 

 Produção de síntese das discussões e reflexões construídas 

durante a etapa. 

 

Encontro 3 – Debatendo a Organização sócio-política e gestão 

dos estabelecimentos familiares (40 horas) 

 

Momento 4 - Oficina de Gestão e Noções de Associativismo, 

Cooperativismo, Comercialização, Acesso a Mercados, 

Administração dos Estabelecimentos Familiares (40 horas) 

 

Objetivos:  

 Realizar uma formação profissional sobre associativismo, 
cooperativismo e demais formas de organização social; 

 Refletir sobre as conquistas, limites e desafios atuais impostos 

as organizações da sociedade civil envolvidas com a luta 

popular; 
 Refletir sobre a gestão e administração de estabelecimentos 

familiares; 



                              29 
   

    

 

 Aprofundar sobre gestão coletiva de recursos naturais; 
 Identificar possibilidades de mercados institucionais potenciais 

para o fortalecimento da agricultura familiar e povos e 

comunidades tradicionais. 

 

Métodos:  

 Analise e problematização dos dados sobre a dinâmica 

produtiva e as redes de relação sociais apresentados no 
material iconográfico e quadros informativos produzidos pelos 

participantes; 

 Realização de oficinas focando debate sobre associativismo, 

cooperativismo, comercialização, acesso a mercados, 
administração dos estabelecimentos familiares de modo a 

provocar a reflexão sobre a gestão econômica e política dos 

sistemas de produção da agricultura familiar microrregional; 

 Projeção de vídeos, slides demonstrativos e exposição 
permanente de banners com conceitos e descrições pertinentes 

as questões discutidas. Produção de síntese das discussões e 

reflexões construídas durante a etapa. 

 

Encontro 4 – Políticas públicas sociais, ambientais e 

produtivas (40 horas) 

 

Momento 5 - Oficina de Políticas públicas de inclusão social, 

produtiva e acesso aos direitos básicos da cidadania (30 

horas). 

Objetivos: 

 Refletir sobre as principais políticas públicas para a agricultura 

familiar e povos e populações tradicionais; 

 Identificar as políticas públicas de incidência direta na 
comunidade/assentamento que possa ser mobilizada; 

 Debater sobre os direitos básicos para a construção da 

cidadania plena no meio rural. 

 

Métodos:  

 Analise e problematização dos dados sobre os programas e 

ações de políticas governamentais existentes na microrregião 
apresentados no material iconográfico e quadros informativos 

produzidos pelos participantes; 
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 Realização de oficinas focando debate sobre seus resultados, a 
participação dos sujeitos na sua implantação-execução e a 

perspectiva da integração de políticas governamentais 

objetivando o desenvolvimento territorial; 

 Reflexão sobre a conjuntura relacionada às organizações da 
sociedade civil e o papel destas na construção, efetivação e 

êxito das políticas publicas e do Estado de Direitos; 

 Projeção de vídeos, slides demonstrativos e exposição 

permanente de banners com conceitos e descrições pertinentes 

as questões discutidas; 
 Produção de síntese das discussões e reflexões construídas 

durante a etapa. 

 

Momento 6 - Oficina sobre o Programa Bolsa Verde e os 

mecanismos de gestão ambiental (10 horas) 

Objetivos: 

 Refletir sobre os princípios e diretrizes do Programa Bolsa 

verde como mecanismo de conservação ambiental; 

 Fortalecer o papel dos mecanismos de gestão ambiental como 

instrumentos de gestão coletiva dos recursos naturais. 
 

Métodos:  

 Apresentação, análise e problematização dos elementos 
relacionados às discussões e reflexões construídas durante 

todas as etapas e registradas em síntese elaborada pela equipe 

de formação; 

 Realização de oficinas focando informação e debate sobre os 
Mecanismos de Gestão de UCs e PAs e o Programa Bolsa Verde; 

 Projeção de slides demonstrativos e exposição permanente de 

banners com conceitos e descrições pertinentes as questões 

discutidas; 
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