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Introdução 

 Este processo de ensino-aprendizagem com filhos (as) de agricultores (as) familiares 

campesinos foi fundamentado nos princípios da Agroecologia e educação para a convivência com o 

Semiárido. Esta experiência ocorreu no contexto de uma comunidade rural tradicional no município 

de Casserengue- PB, o qual está inserido na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro. 

Relato de Experiência 

A horticultura agroecológica em escala familiar é viável economicamente, porém o principal 

fator limitante é a escassez de conhecimento de técnicas agrícolas que busquem o uso sustentável 

dos recursos naturais: solo, água, ar e biodiversidade, pois é preciso produzir com eficiência e com 

o mínimo impacto ambiental, aproveitando racionalmente os recursos locais existentes, onde a 

produção de hortaliças pode propiciar uma alimentação nutritiva e saudável para a família rural e 

também gerar excedentes para comercialização, complementando a renda (MOTTA et al., 2008, 

p.1) 

A experiência foi realizada por meio do projeto de extensão- Escola Agroecológica, a 

atividade consistiu no cultivo agroecológico da Couve Manteiga (Brassica oleracea L) com o grupo 
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infanto-juvenil “Sementes do Futuro” no sítio agroecológico da comunidade tradicional do Salgado 

em Casserengue-PB. A metodologia utilizada partiu de uma pesquisa ação participante 

fundamentada na agroecologia e educação para convivência com o Semiárido. 

Primeiramente foi realizada uma reflexão sobre a agroecologia, olericultura, importância 

econômica e nutricional da cultura da couve e o cultivo agroecológico desta Brassicaceae, onde o 

grupo semeou a couve nos copos reciclados e preparou os canteiros, adubaram com biofertilizante e 

cinza, e quando as mudas atingiram pelo menos 10 cm transplantaram cercar de 80 mudas da couve 

para os canteiros definitivos consorciada com o coentro (Coriandrum sativum), finalizando com a 

cobertura morta (Figura 1). 

 

Figura 1: Transplante das mudas da Couve Manteiga para o canteiros e aplicação da cobertura morta. 

 

Fonte: Própria  

 

Considerações  

 O cultivo da Brassica oleracea L serviu como um instrumento pedagógico que permitiu a 

reflexão do grupo a partir da prática sobre questões ambientais e qualidade nutricional da couve, 

segurança e soberania alimentar, e como fonte de renda, significando um laboratório vivo para 

atividades diversificadas. Indo de encontro a afirmação de Barbosa (2008) que relata que: ‘A horta 

pode ser compreendida como uma estratégia que possibilita a educação, não só ambiental, mas 

também, alimentar e uma educação para a vida, visto que oportuniza o desenvolvimento de valores 

e princípios que são colocados em prática e incorporados a formação dos indivíduos”.  
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