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Ementa do Curso
Apoio à implementação do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar nos territórios

Módulo 1 – Educação Ambiental e a Agricultura Familiar no Brasil: aspectos introdutórios
Faz um histórico da educação ambiental e da Agricultura Familiar no Brasil. Discute o conceito de
Educação Ambiental, situando o curso em relação ao Programa de Educação Ambiental e
Agricultura Familiar – PEAAF e sua vinculação à Política Nacional de Educação Ambiental PNEA (Lei nº 9.795/99). Apresenta dados da Agricultura Familiar no Brasil a partir do Censo
Agropecuário de 2006. Aborda a multifuncionalidade da agricultura familiar e seu papel na
manutenção das famílias no campo.
Módulo 2 – Cenário Socioambiental Rural Brasileiro
Apresenta uma breve história da Agricultura Brasileira, do panorama do uso do solo, da estrutura
agrária e dos diferentes modos de vida e uso dos recursos ambientais no campo. Nesse
contexto, discute a Revolução Verde e seu pacote tecnológico como definidor da realidade social
e ambiental rural contemporânea em contraponto à agricultura tradicional, indígena e o
agroextrativismo. Aborda os conceitos de espaço e território e explicita o papel histórico das lutas
camponesas.
Módulo 3 – Sustentabilidade e Agroecologia: conceitos e fundamentos
Discute o significado e as dimensões da sustentabilidade para entender seu crescente uso nas
políticas públicas e nos projetos e ações de organizações da sociedade civil. Propõe uma
reflexão sobre os aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais relacionados à
agroecologia na construção de sociedades sustentáveis, tais como: acesso ao conhecimento e
aos meios de produção; solo, sementes e biodiversidade; balanço energético nos sistemas de
produção; segurança e soberania alimentar; igualdade social, questões de gênero e geração.
Trata da problemática do êxodo rural. Traz uma visão geral sobre a Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO e a nova legislação para proteção florestal e
regularização ambiental das propriedades rurais.
Módulo 4 – Fundamentos e estratégias para a Educação ambiental na Agricultura Familiar
Reflete sobre a concepção crítica, transformadora e emancipatória de Educação Ambiental que
orienta esta proposta educacional. Aborda categorias fundamentais para os processos de ensino1
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aprendizagem, tais como práxis, trabalho, natureza e cultura. Toma por base a realização do
diagnóstico socioambiental do território e os conceitos de vulnerabilidade, potencialidade,
problema e conflito socioambientais para se pensar e desenvolver práticas pedagógicas no
contexto da Agricultura Familiar. Trabalha estratégias e metodologias referenciadas na pesquisa
ação participante, na investigação de temas geradores e na educomunicação de modo a
favorecer a ação coletiva, organizada e qualificada dos grupos sociais em seus territórios.
Módulo 5 - Organização da Oficina Territorial de Educação Ambiental e Agricultura Familiar
Apresenta a proposta de realização da Oficina Territorial de Educação Ambiental na Agricultura
Familiar e seu objetivo de orientar o processo de implementação de políticas públicas, programas
e projetos de Educação Ambiental no território, de forma participativa e articulada com diferentes
órgãos federais, estaduais, municipais e organizações da sociedade civil com atuação local e
interface com as temáticas educacional e socioambiental no meio rural. Discute a concepção de
um Plano Político Pedagógico (PPP), suas bases metodológicas e dimensões lógicas de
elaboração, para um melhor entendimento dos diversos momentos propostos para essa Oficina
Territorial.
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