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RESUMO 

 
 
 

A experiência de intercâmbio de conhecimento entre as mulheres do campo no 
município de Cristinápolis, sul do estado de Sergipe, envolvidos no Programa 
Mulheres Mil, do Ministério de Educação – MEC - elabora a questão de gênero, 
juntamente com a maior escolaridade da mulher do campo e seu 
profissionalismo, respeitando o intercâmbio cultural, diversidade e 
conhecimento entre as mulheres que participam da agricultura familiar, bem 
como entre os educadores que mediam esse processo. Entre outros processos. 
A metodologia da proposta de curso inovador com um novo olhar para as 
mulheres do campo, em alavancar a autoestima, e incentivar o acesso ao 
mercado do trabalho e a promoção de sustentabilidades ambientais, 
valorizando a prática dos saberes. Uma proposta inovadora com um novo olhar 
para as mulheres empreendedora tem um papel importante no processo de 
acessibilidade da mulher campesina nos espaços e na valorização na questão 
de gênero. 
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 plantar, tempo de colher.” 

 

Eclesiastes, Cap. 3 

“Existe um tempo certo para cada 
coisa, momento oportuno para cada 
propósito debaixo do Sol: Tempo de 
nascer, tempo de morrer; tempo de 
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INTRODUÇÃO 

 

 
O Tema educação, trabalho e empreendedorismo, procura um olhar 

diferenciando de se trabalhar com a educação como mecanismo vocacional e 
na perspectiva de abrir novos horizontes para o indivíduo. Neste tripé, 
educação como porta de entrada para as políticas públicas, trabalho como 
caminho de realização profissional do ser e, por último, empreendedorismo 
como novas oportunidades de concretização profissional e vocacional dos seus 
objetivos no mundo trabalho. 

O intuito da educação empreendedora não é servir como “modismo” para 
governos e mercados de trabalho, mas uma nova estratégia de formação diante 
dos novos cenários que a globalização apresenta. A educação para o trabalho 
numa perspectiva empreendedora proporciona o desenvolvimento das 
competências do indivíduo e facilita a autonomia na inserção no mercado de 
trabalho. 

Através dessa oportunidade, o curso abriu horizontes na esfera de criar e 
ousar no processo de empreender na perspectiva de superar desafios no 
mercado de trabalho. Na tentativa de oportunizar uma meta profissional e 
pessoal no espaço do empreendedorismo local. O curso ajudou a entrar a ter 
determinação e abrir um negócio na área da moda, com isso, rompendo 
desafios com os gigantes que já estão neste seguimento. Assim, romper limites 
e criar oportunidade e visão de empreendedorismo. 

 
Objetivo geral 

 
 Contribuir para a construção de uma proposta do espaço 

educacional empreendedor para as mulheres da agricultora 
familiar na experiência da troca de saberes, na perspectiva do 
desenvolvimento empreendedor. 

 
Objetivos específicos 

 
 Desenvolver um processo de mobilização, sensibilização e 

formação com a comunidade escolar na inserção e 
participação das envolvidas na educação empreendedora. 

 Inserir os alunos, agricultores e educadores nas experiências 
de campo, desenvolvidas pelo projeto “Um novo olhar para o 
espaço educacional empreendedor para as Mulheres do 
Campo” 

 Potencializar a educação profissional empreendedora por meio 
do ingresso e da permanência de mulheres agricultoras, donas 
de casa, cozinheiras e artesãs do município de Cristinápolis – 
Sergipe, em situação de vulnerabilidade social (Violência 
doméstica e familiar). 

 
Justificativa 

O ambiente acadêmico é uma oficina de saberes que serve de pequeno 
espelho da nossa sociedade, sendo que há a grande concentração de todas as 
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classes sociais, raças, cores e credos e, ainda, com todas as controvérsias da 
também chamada sociedade contemporânea. De modo que, o objetivo da 
academia é administrar as diferenças e garantir que o conhecimento que seja 
produzido seja eficaz e capaz de formar cidadãos críticos reflexivos do seu 
papel na sociedade. 

Nesse cenário, a presente pesquisa se justifica pela necessidade de 
aprofundar o conhecimento sobre as discussões relacionadas ao 
empreendedorismo e as mulheres do campo, quais as possibilidades para a 
inserção da mulher e de que forma elas podem ser empoderadas na sua 
comunidade. 
A pesquisa em tela visa discutir e contribuir para a promoção de formas e 
estratégias que dê condições para que a mulher possa concorrer em igualdade 
de condições no mercado de trabalho. 

 
Metodologia 

 

 
A presente pesquisa possui caráter qualitativo e seu foco principal é a 

análise da educação empreendedora como instrumento estratégico de 
empoderamento da mulher do campo. A pesquisa se propõe a analisar os 
dados existente sobre a educação empreendedora e a formação docente 
criando perspectivas e ações inovadoras para as mulheres do campo. 

A classificação desta pesquisa tende a ser exploratória pela necessidade 
básica de aprofundamento e conhecimento do tema em outras obras correlatas 
e ainda, na coleta de dados com atores inseridos no contexto e pesquisa de 
campo dada a necessidade de conhecer as experiências relatadas pelas 
protagonistas deste estudo. 

Insta explanar sobre a importância de um estudo com foco na ação 
motivadora que o empreendedorismo realiza nos indivíduos, de maneira que a 
educação (atores protagonistas da educação nas suas diversas modalidades) 
não devem se abster de aproveitar essa excelente ferramenta de transformação 
e de empoderamento e aplicar nas áreas que mais necessitam de atenção, 
neste estudo as mulheres do campo. 

Entre outros processos. A metodologia da proposta de curso inovador 
com um novo olhar para as mulheres do campo em alavancar a autoestima, e 
incentivar o acesso ao mercado do trabalho e a promoção de sustentabilidades 
ambientais, valorizando a prática dos saberes. Uma proposta inovadora com 
um novo olhar para as mulheres empreendedora tem um papel importante no 
processo de acessibilidade da mulher campesina nos espaços e na valorização 
na questão de gênero. 

A proposta de integrar o espaço educacional na troca de saberes com 
as mulheres da agricultura das comunidades rurais do município de 
Cristinápolis, que se propõe executar o referido projeto, na educação ambiental, 
que abre um leque de possibilidades na perspectiva do trabalho interdisciplinar 
e na relação ensino aprendizagem. 

 
Organização do trabalho 

O  trabalho  está  dividido em dois capítulos.  O  capítulo 1,  denominado 

Fundamentação  Teórica,  apresenta  uma  o aporte teórico sobre   educação, 



-9-  

educação empreendedora e educação no campo. O capítulo 2, intitulado 
Proposta De Curso Inovador, como o próprio nome indica, evidencia a 
proposta do curso Educação empreendedora: um novo olhar para as mulheres 
do campo, contendo os eixos, o material didático e a estrutura pedagógica. Por 
fim, são apresentadas as considerações finais e referências. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Este capítulo, como o próprio nome indica, apresenta a fundamentação 

teórica sobre educação, educação empreendedora e educação da mulher no 
campo, buscando compreender as características dessa educação e, de que 
maneira as mulheres do campo, via empreendedorismo, constroem o seu 
empoderamento. 

 
1.1 Educação 

 
A trajetória educacional do Brasil desde o seu descobrimento não 

sintetiza uma área de prioridades. Inicialmente, o modelo educacional 
acompanhou o modelo cultural europeu trazido pelos Jesuítas, o qual foi 
reproduzido ideologicamente durante muitos anos, e, passado séculos, ainda 
constatamos a existência da sua herança em algumas unidades educacionais, 
com ênfase em seus ensinamentos. 

Não podemos dizer que há uma deficiência na educação brasileira, 
exclusivamente, por conta do seu modelo tradicional. Mas podemos afirmar que 
há uma desestruturação por conta do seu sistema de ensino implicando uma 
falta de estrutura material, assim como uma falta de qualificação profissional 
dos recursos humanos. 

No dizer de Romanelli (2003, pag. 76), todo o processo educacional 
brasileiro esteve abandonado até o início do século XX. Para ela o fato de a 
economia colonial brasileira está embasada na grande propriedade e não na 
mão-de-obra escrava teve grandes implicações na constituição da ordem social 
e política. Esse direcionamento, além de favorecer o aparecimento da unidade 
básica do sistema de produção, de vida social e do sistema de poder 
representado pela família patriarcal, abriu precedentes para que a educação no 
Brasil seguisse um rumo tortuoso e dual. 

Nessa perspectiva, considera a referida autora que a educação no Brasil 
esteve direcionada a uma elite dominante e exploradora, voltada à 
estratificação e dominação social. E, por séculos apresentou-se arraigada em 
nossa sociedade a uma concepção ideológica de dominação cultural, 
representando uma pequena parte da mesma, solidificando a ideia básica de 
que o ensino era apenas para alguns, e por isso nem todos precisariam da 
educação escolar. 

Quase sempre interligada às políticas de governo, a educação tem se 
transformado em estratégia de consenso com a população. Romanelli (2003, 
pág.120) com o processo de industrialização e o crescimento das cidades, 
decorrido nos anos de 1930, as ideologias da classe dominante se mantiveram, 
posto que o Estado procurou qualificar a mão-de-obra para atender ao mercado 
de trabalho e não trabalhador. 

 
1.2 Educação Empreendedora 

 
A educação empreendedora é uma nova perspectiva e legitimar a 

importância do espaço educacional e a participação das mulheres agricultoras 
no cotidiano das esferas públicas efetivando seus direitos juntos aos órgãos 
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competentes do município de Cristinápolis, que tem uma forte relação na sua 
identidade cultural e econômica com agricultura familiar. 

O Decreto nº 7.352, DE 4 de novembro de 2010. A inserção da educação 
do campo para jovens e adultos, numa contextualização da realidade conforme 
o artigo 4º: 

Art. 4o A União, por meio do Ministério da Educação, prestará apoio 
técnico e financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na 
implantação das seguintes ações voltadas à ampliação e qualificação da oferta 
de educação básica e superior às populações do campo em seus respectivos 
sistemas de ensino, sem prejuízo de outras que atendam aos objetivos 
previstos neste Decreto: 

II - oferta da educação básica na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos, com qualificação social e profissional, 
articulada à promoção do desenvolvimento sustentável do 

campo. 
Vale notar que as expressões agricultoras e campesinas aqui são 

semelhantes, porém compreendemos que a segunda expressão revela muito 
mais sobre o cotidiano de luta das mulheres que agem segundo as premissas 
da troca de saberes no município sergipano de Cristinápolis. 

A participação da mulher campesina no cotidiano escolar é pressuposta 
fundamental e meio de preservar valores morais e éticos que, na atualidade, 
encontram-se distanciados tanto da instituição escola como da maioria das 
famílias. A instituição escola é o espaço social que forma o indivíduo como um 
ser social, objetivando a construção da formação intelectual e social dos 
indivíduos nos meios de seus grupos sociais específicos. 

No sistema educacional se configuram novas abordagens na dimensão 
política, econômica, social e cultural, dentre elas abordaremos a participação 
das mulheres agricultoras na realidade da educação continuada e formativa, em 
que há políticas públicas direcionadas especificamente para as mulheres, 
valorizando os saberes e experiências agrícolas. 

Do ponto de vista de Saviani (2006) as transformações educacionais 
trazidas a partir das Constituições Federais de 1934 e 1946 indicavam um novo 
processo de estruturação da educação pública em nível nacional determinando 
que era competência da União: 

Fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino 

de todos os graus e ramos, comuns e especializados, e 

coordenar e fiscalizar a sua execução em todo território 

nacional [...]. Em 1946 era a oportunidade que se abria para 

um contínuo e articulado modelo de educação para todas as 

classes, desde o ensino infantil até o superior. (SAVIANI, 2006, 

P.36-37). 

Não ficou limitada à simples legislação e a sua implementação na 
concepção de Bárbara Freitag foi mais além, pois: 

Visou acima de tudo, transformar o sistema  educacional em 

um instrumento mais eficaz de manipulação das classes 

subalternas. Outrora totalmente excluídos do acesso ao 

sistema educacional, agora se lhes abre generosamente uma 

chance. São criadas as escolas técnicas profissionalizantes 

(para os menos favorecidos). A verdadeira razão dessa 

abertura se encontra, porém, nas mutações ocorridas na 

infraestrutura econômica, com a diversificação da produção. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.352-2010?OpenDocument
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Especialmente o trabalho nos vários ramos da indústria exige 

maior qualificação e diversificação da força de trabalho, e 

portanto um maior treinamento do que o trabalho na produção 

açucareira ou café. O Estado, procurando ir ao encontro dos 

interesses e das necessidades das empresas privadas, se 

propõe a assumir o treinamento da força de trabalho de que 

elas necessitam, beneficiando diretamente os diferentes 

setores privados da indústria. (FREITAG, 1986, pp..52-53). 

 

Diante do exposto, observa-se que, para a autora, apesar de os ideais 
da Escola Nova trazerem a exigência de uma organização do sistema do ensino 
nacional como dever do Estado e, além disso fazerem parte dos princípios da 
Constituição de 1934, tais ideais foram esquecidos quando se deu o golpe de 
1937. 

Ao tratar do Estado, Gramsci (1994) o concebe em um estado ampliado, 
onde a articulação entre sociedade civil e Estado burguês acontece. Não existe 
uma relação unilateral e a educação oferecida pelo Estado tende a produzir os 
intelectuais que dão sentido da homogeneidade à classe dominante, além de 
também produzir a consciência da sua própria função, a qual se desenvolve 
tanto no aspecto econômico, assim como na esfera política e social. 

Nesse novo contexto social e econômico esses desafios da mulher 
agricultora no espaço educacional e nas experiências tecnológicas de partilha 
do saber ganha importância no presente estudo de caso. 

Nesse sentido, a permanência da mulher enquanto sujeito da ação 
transformadora tem papel relevante na esfera educacional, posto que possibilita 
uma dinâmica de maior participação da mulher, assim como tem contribuído 
para melhoria do processo ensino-aprendizagem como um olhar diferenciado 
para a cultura e a qualidade de vida. 

Portanto, são organizações transversais à toda a sociedade. Elas 
aparecem como mecanismos reguladores das crises do desenvolvimento 
capitalista em todos os níveis. Mesmo distantes de uma empresa, elas podem 
“compensar” desequilíbrios do processo produtivo. No interior de uma empresa 
produtiva, a institucionalização dos serviços sociais está vinculada ao processo 
político global do desenvolvimento das condições da acumulação do capital. 

Afinidade de objetivos possibilita que os sistemas agroflorestais inseridos 
num contexto agroecológico de produção, contribuam significativamente para o 
desenvolvimento equilibrado, integrado e duradouro tanto da paisagem quanto 
das comunidades humanas que nela habitam. 

O apoio a iniciativas que tenham como princípio a agroecologia e uma 
proposta pedagógica e metodológica que venha respeitar o saber local, e 
contextualizado com o ambiente é de fundamental importância para prevenção 
da desertificação e recuperação das áreas degradadas, a partir da recuperação 
das matas ciliares e de uma produção, com princípios agroflorestais, 
potencializando o uso da flora e fauna existente, bem como revitalizando-as. 

Conforme Lopes (2010:19) Os especialistas já debateram muito sobre 
esse tema ensinar a ser empreendedor, e houve época em que as opiniões se 
dividem em duas posições: os empreendedores nascem “prontos” ou poderiam 
ser “feitos”. 
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1.3 Educação do campo 

 
A educação no campo é advinda das lutas sociais por políticas 

educacionais. Assim, são inúmeros os desafios encontrados para a efetivação 
de uma educação que expressasse as especificidades existentes no espaço do 
campo brasileiro. 

Para além disso, é importante ressaltar que a ideia de educação do campo 
das classes dominantes apresentava um povo incapaz, humilde, fraco, 
analfabeto e que precisava ser redimido pela modernidade. De acordo com 
Pereira, 

[...] as escolas implantadas no campo só contribuíram para 

reforçar essa imagem. Escolas com pedagogias bancárias, 

importadas da cidade como um pacote pronto: currículo, 

calendário, cartilha e professor. Todos oriundos da cidade. 

(PEREIRA (2009, P. 178) 

 

O debate acerca da educação no campo no contexto político é bem 
recente, como informa Fernandes (2006, p. 28): “O conceito Educação do 
Campo não existia há dez anos.” E nas palavras de Pereira (2009) reforça-se a 
ideia de contemporaneidade a esse termo, quando este afirma, que foi a partir 
de meados da década de 1990 com os movimentos sociais pressionando o 
governo é que a Educação do Campo ganhou espaços importantes nos órgãos 
governamentais, baseados na luta por políticas educacionais que se voltassem 
para as necessidades específicas do campo. 

 

Desse modo, é possível compreender que, como já citado anteriormente, 
que a origem da Educação do Campo surgiu da necessidade dos movimentos 
sociais pela terra, necessitando a implantação de uma política educacional 
voltada para os assentamentos rurais, oriundos da Reforma Agrária. Consoante 
com Fernandes (2006, p. 28), “para compreender a origem deste conceito é 
necessário salientar que a Educação do Campo nasceu das demandas dos 
movimentos. 

Para melhor compreensão sobre o termo movimentos sociais, apresenta- 
se o com base em Silva (2006, p. 60 e 61), 

 
O termo movimentos sociais será usado tanto para designar o 

conjunto das lutas sociais, sejam do campo sindical ou popular, 

adotando a conceituação de Souza (1999) na  qual, 

movimentos sociais como grupos de pessoas com 

posicionamentos políticos e cognitivos similares, que  se 

sentem parte de um conjunto, além de se perceberem como 

força social capaz de formar interesses frente a 

posicionamentos contrários de outros grupos. Pessoas que 

agem, afirmam posições e se sentem vinculadas. Expressam- 

se com correntes de opiniões sobre diversos campos da 

existência individual e coletiva, sobretudo dos segmentos 

sociais explorados, oprimidos e subordinados que passam a 

competir no mercado das ideias e no sentimento de pertenças 

[...] são força social atuante que se manifesta através de 

organizações e grupos de diversas e divergentes naturezas, 

amplitude e vigor. 
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A partir do conceito acima, compreende-se que os sujeitos do campo 
formaram e contribuíram par atais movimentos e, por conseguinte, para a 
educação do campo. 

Assim sendo, assimila-se a Educação do Campo como uma proposta que 
se inova no dia a dia, tendo como base os saberes dos povos camponeses, nas 
experiências e nas políticas públicas voltadas para o ambiente campestre. Á 
vista disso, conceber a educação que respeite a diversidade do povo camponês 
só é possível considerando o que assevera Caldart (2002, p. 22) 

É um projeto de educação que reafirma como  grande 

finalidade da ação educativa ajudar no desenvolvimento mais 

pleno do ser humano, na sua humanização e inserção crítica 

na dinâmica da sociedade de que faz parte; que compreende 

que os sujeitos se humanizam ou se desumanizam sob 

condições materiais e relações sociais determinadas; que nos 

mesmos processos em que produzimos nossa existência nos 

produzimos como seres humanos; que as práticas sociais, e 

entre elas especialmente as relações de trabalho, conformam 

(formam ou deformam) os sujeitos. É por isso que afirmamos 

que não há como verdadeiramente educar os sujeitos do 

campo sem transformar as circunstâncias sociais 

desumanizantes, e sem prepará-los para ser os sujeitos destas 

transformações [...]. 

 
Pensando nessas transformações dos sujeitos é que busca-se 

compreender melhor a função da mulher no trabalho do campo. 

 
1.3.1 A mulher do campo 

 
O trabalho da mulher do campo apresenta-se invisível, pois está restrito 

aos cuidados com o lar, com a prole ou auxiliando o companheiro. A proposta 
inicial do programa mulheres mil, trouxe uma perspectiva na qualidade de vida 
mulher, principalmente as mulheres do campo, que são submissas aos seus 
esposos, muitas das vezes sofrem violência doméstica, por não ter uma 
profissão contínua sendo escrava da situação. Com essa iniciativa da 
participação da mulher no espaço escolar, trouxe esperança para essas 
mulheres no âmbito da independência financeira e promoção humana. 

A iniciativa de resgatar a identidade da mulher do campo nos espaços 
através da cultura, políticas públicas da mulher, na organização por meio de 
associações, sindicatos. A participação da mulher é fundamental e proporcionar 
sua independência principalmente na área educacional. 

 
Conforme Medeiros, Melo e Sabato (2008) o desprestígio do trabalho 

feminino é interpretado por alguns autores pelo fato de ser este um trabalho 
reprodutivo. É um trabalho repetitivo, feito à mesma maneira todos os dias sem 
nunca chegar ao produto final da tarefa. Ao contrário do trabalho produtivo 
realizado pelo homem, cuja etapa final produzirá algum rendimento que 
garantirá a prosperidade da família. 

No meio rural ainda permanece um ideário de família nuclear, com papéis 
bem divididos entre os membros e tendo no homem o "chefe" da família 
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(MEDEIROS, 2008). No entanto, algumas transformações estão ocorrendo e 
tais mudanças expressam a não aceitação da mulher ao papel de coadjuvante. 
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2 PROPOSTA DE CURSO INOVADOR 

 
Neste cenário, o propósito da pesquisa tem como premissa propor uma 

metodologia inovadora de capacitação voltada para as mulheres do campo 
norteada pela educação empreendedora. 

Diante desta necessidade, apresenta-se neste capítulo as alternativas 
metodológicas que podem traçar um caminho eficaz para a aplicação do 
empreendedorismo para empoderamento da mulher 

 
2.1 A origem da ideia 

 
O Programa Mulheres Mil, está inserido no conjunto de prioridade das 

políticas públicas do governo federal, nessa visão em trabalhar o eixo da 
equidade, a igualdade e principalmente a violência contra a mulher. O programa 
vem mobilizar a “mulher” a se enxergar pela ótica do empreendedorismo, diante 
da realidade local, promovendo sua identidade. 

A proposta de educação empreendedora continuada, na garantia da 
promoção humana das mulheres do campo. Que as mulheres possam ocupar 
seu espaço na sociedade exercendo seu papel de empreendedora, na inserção 
no mundo do trabalho, que vem garantir seu desenvolvimento, habilidade e 
elevação da escolaridade. 

A importância da educação empreendedora como mola propulsora para o 
desenvolvimento da sociedade tem sido reconhecida por diversos lugares. É 
notório que os parâmetros da educação tradicional não agem de forma mais 
eficaz e há a necessidade de construir uma nova metodologia de interação do 
indivíduo e a sociedade, uma participação mais ativa e o caminho, com certeza, 
é através do empreendedorismo. Um modelo inovador perpassa uma 
metodologia que assuma práticas didático-pedagógicas voltadas para a 
aprendizagem empreendedora. 

De acordo com o órgão internacional das Nações Unidas responsável 
pela economia e pelo desenvolvimento, indicam quatro áreas chaves para a 
educação empreendedora (UNCTAD, 2011), 

 

 Incorporação do empreendedorismo na educação e 
treinamento,

 O desenvolvimento curricular,

 O desenvolvimento do professor e,

 O engajamento com o setor privado.

 

Baseado nas orientações que a UNESCO recomenda, há também outros 
aspectos que a educação deve adotar para uma formação empreendedora, que 
envolva o aluno e propiciem um universo de possibilidades. A capacidade de 
inovar, reter conhecimento, desenvolver projetos próprios e lidar com as 
mudanças (LOPES; TEIXEIRA,2010). 

 

Para Dolabela (2008, pág. 18), as características principais da educação 
empreendedora são: 
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 Ênfase no processo, aprender a aprender;

 Apropriação do aprendizado pelo participante;

 O instrutor como facilitador e educando, participantes 

geram conhecimento;

 Conhecimento teórico amplamente complementado por 

experimentos na sala de aula e fora dela;

 Encorajamento à influência da comunidade;

 Educação vista como processo que dura toda a vida, 
relacionado apenas tangencialmente com a escola;

 

Diante dessas afirmações, percebe-se que há a grande necessidade de 
uma mudança inovadora nas propostas de cursos e treinamentos voltados para 
o empreendedorismo e de empoderamento dos indivíduos para uma formação 
independente. 

No caso deste estudo, pensou-se em uma proposta inovadora para o 
empoderamento das mulheres do campo, fundamentada em premissas de 
valorização do potencial da mulher. 

 
 

2.2 A proposta 

 
O papel que a mulher do campo exerce na economia familiar, não 

diferente das demais mulheres, é o de mantenedora complementadora e se 
inverte em vários momentos, de maneira que há a grande necessidade de 
formação transformadora, com um novo olhar para oportunizar esse 
desenvolvimento. 

Acredita-se que essa nova metodologia deva priorizar instrumentos que 
possibilitem a educação empreendedora e um novo olhar para as mulheres do 
campo. Atividades e metodologias que atendam aos anseios e realidades da 
mulher do campo. De acordo o artigo Rocha: Freitas, (2014 pág. 469), 
diferentes métodos, técnicas e recursos têm sido estudados e testados como 
forma de se promover o processo de ensino-aprendizagem da formação 
empreendedora. 

As dinâmicas das atividades da mulher do campo são diferentes do meio 
urbano e, de modo que exige estratégias diferentes, são estratégias já citadas 
por Henrique, Cunha, (2008, p. 127): 

 Incluir o agir como experiência didática, além do falar, ler 

e escrever;

 Incentivar o contato com empreendedores;

 Ter mediações de resultados ligados a projetos que 
resultem em novos negócios;

 Criar uma escola empreendedora;

 Não limitar as experiências empreendedoras ao 

calendário escolar;

 Contemplar a produção em projetos e subprojetos de 

criação de empresas.
 

No caso das mulheres do campo o último item pode ser substituído ou 
adequado para: 
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 Contemplar a criação de projetos ou associações de 

geração de renda e produção de atividades em que as 

mulheres se identifiquem, por exemplo (mulheres que 

produzam artesanatos, produzam gêneros alimentícios, hortas, 

confecções).

 

No ambiente empreendedor há características próprias e que somente 
no desenvolver das atividades é que o indivíduo vai se descobrindo, para isso a 
educação precisar muni-lo de conhecimentos e exercitar a apropriação do 
conhecimento, para que ele se sinta capaz de agir e resolver. Nesse sentido, a 
técnica de resolução de problema, estudo de casos e ainda desafios, o tornam 
capaz de raciocinar voltados para criação de estratégias resolutivas. 

É certo que não há uma técnica única, uma receita de bolo pronta, mas 
há metodologias de capacitação e desenvolvimento de pessoas, de 
instrumentos que empoderam o indivíduo e o torna capaz. A autoconfiança é 
primordial para que o espirito empreendedor possa fluir. 

A presente proposta traz os princípios basilares do empoderamento da 
mulher e suas contribuições para a economia, de acordo com a publicação da 
Cartilha dos Princípios do empoderamento das Mulheres, do ONU Mulheres: 

 
1.Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de 

gênero, no mais alto nível. 2. Tratar todas as mulheres e 

homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os 

direitos humanos e a não-discriminação. 3. Garantir a saúde, 

segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que 

trabalham na empresa. 4. Promover educação, capacitação e 

desenvolvimento profissional para as mulheres. 5. Apoiar 

empreendedorismo de mulheres e promover políticas de 

empoderamento das mulheres através das cadeias de 

suprimentos e marketing. 6. Promover a igualdade de gênero 

através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo 

social. 7. Medir, documentar e publicar os progressos da 

empresa na promoção da igualdade de gênero. 

 
 

Nesse sentindo, este estudo se baseia em especial ao princípio de 
número 4 (quatro) que diz, Promover educação, capacitação e desenvolvimento 
profissional para as mulheres. Tal princípio auxilia as perspectivas da educação 
empreendedora, auxiliando as estratégias na remoção dos possíveis obstáculos 
e fortalecimento das mulheres envolvidas. A implementação do princípio se dá 
através do treinamento, conhecimento e troca de experiências e aplicação 
prática dos conhecimentos locais das mulheres envolvidas. O desenvolvimento 
e implementação das e a busca dos recursos e o campo de atuação das 
mesmas. 

Por fim, entende-se que a inovação na proposta de formação 
empreendedora busca transferir os conhecimentos das experiências 
vivenciadas pelas alunas empreendedores desde a percepção e criação dos 
produtos e atividades, a criação ou forma de negociação deles, seja em 
associações ou empresas, o acompanhamento dos sucessos e fracassos que 
possam ocorrer na trajetória empreendedora. 
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O Curso de Educação empreendedora para as mulheres do campo visa 
promover a sustentabilidade dessas mulheres através de formação que acordo 
sua realidade. No resgate da agricultura familiar, promovendo uma qualidade de 
vida e independência econômica. 

Conforme a realidade desse público, a ementa visará uma contribuição 
na formação ética. 

A proposta de ensino para as mulheres do campo, a partir da ementa 
construída da realidade das mulheres do campo. Partindo do princípio que o 
público-alvo são mulheres na sua maioria negra, baixa escolaridade, chefe de 
família, com histórico de alcoolismo e prostituição. Ao longo da história a 
imagem da mulher, tem sido imagem tratada de forma negativa principalmente 
quando é excluída dessa sociedade. 
A proposta de ensino em processamento de frutas e hortaliças para as 

mulheres do campo. 

 
2.3 A estrutura pedagógica 

 
A proposta de uma educação empreendedora, direcionada para a 

mulher, especificamente a mulher do campo, traz como premissas a identidade 
da mulher, a valorização da promoção humana o resgate histórico e as 
questões de gênero, assim, as ementas e matriz, traz como eixo o meio social, 
a valorização do espaço físico partindo da realidade. 
Seus eixos fundamentais da proposta de curso em educação empreendedora, 
no processo de operador de frutas e hortaliças, promovendo sua identidade 
com sua realidade, meio social, valorizando a mulher do campo. 

 

Eixos:  
1. Executar os processos de beneficiamento de frutas e hortaliças, 

respeitando os procedimentos de técnicas de identidade de 
qualidade, de saúde, de higiene de segurança do trabalho e de meio 
ambiente; 

 Ter uma visão ampla e consciência crítica da realidade técnica, 
socioeconômica, ambiental e cultural em que ela está inserida; 

 Ser um profissional com sólida base em saberes e competências 
tradicionais, conhecimentos técnico-científicos; 

 Ser capaz de desenvolver o senso empreendedor, com interação 
comunicativa, com competência e qualidade, conferindo-lhe condições 
de gerar meios de inserção no  mercado  de  trabalho  formal  e  
informal, oriundos da operação dos processamentos de frutas e 
hortaliças; 

 Atuar no desenvolvimento de tecnologias alternativas para o 
aproveitamento de produtos da agricultura familiar; 

 
 

a) Feiras livres; de agricultura familiar; dos municípios; Setor de hotelaria, 
serviço hospitalar, serviços de bares, restaurantes e setor educacional; 

b) Programas das Secretarias do município; Assim, o itinerário formativo 
está comprometido com a formação humana integral uma vez que 
propicia à educanda, uma qualificação laboral relacionando ao currículo, 



-20-  

trabalho e sociedade, organizados a partir dos seguintes módulos: (I) 
Conhecimentos Básicos, (II) Identidade e Cidadania e (III) Qualificação 
Profissional. 

 
2.4 Material didático 

 
 Módulo I (Conhecimentos Básicos): compreende conhecimentos do 

ensino fundamental, traduzidos em conteúdo de estreita articulação com 
o curso, por eixo tecnológico, representando elementos expressivos para 
a integração curricular. Dessa forma, contribui para a ampliação do 
alcance da educação de jovens e adultos, visando à elevação de 
escolaridade de suas beneficiárias. 

 Módulo II (Identidade e Cidadania): compreende processo de reflexão 
sobre gênero, valores morais e éticos; movimentos sociais e entidades 
públicas, para tanto, que são contemplados projetos, oficinas e práticas 
temáticas como: cidadania, direitos da mulher, saúde, meio ambiente, 
relações interpessoais. 

 Módulo III (Qualificação Profissional): compreende conhecimento de 
formação específica, de acordo com o campo de conhecimento do eixo 
tecnológico, com a atuação profissional e as regulamentações do 
exercício da profissão. Pode contemplar bases científicas gerais que 
alicerçam suportes de uso geral, tais como: tecnologias de informação e 
comunicação, tecnologias de organização, higiene e segurança no 
trabalho, noções básicas sobre o sistema da produção social e relações 
entre tecnologia, natureza, cultura, sociedade e trabalho. 
Este Projeto Pedagógico de Curso é um instrumento de referência para o 
trabalho pedagógico, que perfaz carga horária de 270horas, estruturado 
em 3 módulos integrativos, de acordo com a matriz curricular 
apresentado na tabela. 

Matriz Curricular do Curso de Formação Processamento de Frutas e Hortaliças 

  
Código da 

disciplina 

 
 
Disciplinas 

CARGA HORÁRIA 

Hora- 

aula 

(60 min) 

 
Teóric 

a 

 
Prática 

Módulo 

I 

 Comunicação e Expressão Feminina 12 12 - 
 Leitura e Produção de Texto 12 08 - 
 Matemática Aplicada 12 08 - 

Módulo 

II 

 Sociologia de Gênero 12 08 - 
 Ética, Cidadania e Direito da Mulher 12 12 - 

 Saúde da Mulher 12 12 - 

 

 
Módulo 

III 

 Saúde e Segurança no Trabalho 08 08 - 

 Noções de Empreendedorismo e 
Negócios 

08 08 
- 

 Atendimento ao Cliente 08 08 - 

 Segurança Alimentar e Boas Práticas 
na Manipulação e Fabricação de 
Alimentos 

08 08  
- 
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  Introdução a Agroecologia 08 08 - 
 Processamento de Hortaliças 40 06 32 

 Processamento de Frutas 38 08 30 

 Processamento de Leite e Derivados 
com Vegetais 

28 08 
20 

 Processamento de Gelados e 
Comestíveis com Vegetais 

20 08 
16 

Total 238 140 98 

 

 CARGA HORÁRIA 

Hora-aula 

(60 min) 
Teóric 

a 

 
Prática 

Atividades complementares 32 - - 

 

Resumo 

Carga horária teórica 140 

Carga horária pratica 98 

Carga horária atividades 
complementares 

32 

Carga horaria total 270 
 

 

2.5 As Ementas 

 
CURSO Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças 

Disciplina Comunicação e Expressão 
Feminina 

Carga horaria 12 

Pré-requisitos - Módulo II 

 
Ementa:Apresentação dos principias elementos do processo comunicativo. 
Oralidade. Integração pessoal e Interação social. Dinâmicas corporais. 

 
Bibliografia Básica: 

 
JOLY, Martiny.Introdução à análise da imagem – Editora Papirus, 1996. 

 
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender os 

sentidos do texto. São Paulo. São Paulo: Contexto, 2011. 

 
MARCUSCHI, L.A. Da Fala Para a Escrita: Atividade de Retextualização. 
São Paulo: Cortez, 2001. 

 
Bibliografia Complementar 

 
VIGOTSKI, Lev. S. Pensamento e Linguagem, SP: Martins Fontes, 1993 
(trad.). 
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MARINHO, Marildes (Org.) Ler e Navegar. Espaços e percursos da leitura. 
Campinas: Mercado de Letras, 2001. 

 
CURSO Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças 

Disciplina Leitura e Produção de Texto Carga horaria 12 

Pré-requisitos - Módulo II 

 
Ementa: Leitura, compreensão e produção de texto em diferentes gêneros 
textuais como meio de promoção da compreensão do ambiente natural e social, 
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. Gêneros textuais: autobiografia, carta pessoal, 
poema, carta de leitor. Análise Linguística: pontuação, ortografia, acentuação 
gráfica. 

 
Bibliografia básica: 

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e linguística. São Paulo: Scipione, 1990. 

 
FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A.; PALÁCIO, M. G. Os processos de leitura e 

escrita: novas perspectivas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. 

 
ORLANDI, Eni; OTONI, Paulo (orgs.). O texto: leitura e escrita. São Paulo: 
Pontes,1988. 

 
Bibliografia Complementar 

 
KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: 
Pontes, 1989. 

  . Oficina de leitura: teoria e prática. São Paulo: Pontes, 1993. 
KOCH, Ingedore. Argumentação e linguagem. 2a 
edição. São Paulo: Cortez, 1977. 

  . Texto e Coerência. São Paulo: Cortez, 1989. 
 

CURSO Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças 

Disciplina Matemática Aplicada Carga horaria 12 

Pré-requisitos - Modulo II 

 
Ementa: Números naturais e sistema de numeração decimal. Operações 
matemáticas básicas com números naturais e resolução de situações-problema 
(adição, subtração, multiplicação e divisão). Unidades de medidas de 
comprimento, de tempo e de superfície. Espaço e forma. Sistema monetário 
brasileiro. Porcentagem e Regra de três. 

 
Bibliografia Básica: 

DANTE, Luís Roberto. Matemática: contexto e aplicações. 2ª ed. São Paulo: 
Ática, 2004. 

 
IEZZI, Gelson. Fundamentos da Matemática Elementar. São Paulo: Atual, 
2003. 
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GIOVANNI, José Ruy. Matemática Fundamental. São Paulo: FTD, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

JAKUBOVIC, José; LELLIS, Marcelo. Matemática na Medida Certa. Volumes: 
5a 8. São Paulo: Scipione, 1992. 

 
LEMOS, A. A.; HIGUCHI, F.; FRIDMAN, S. Matemática. São Paulo: Moderna, 

1997 

 
CURSO Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças 

Disciplina Sociologia de Gênero Carga horaria 12 

Pré-requisitos - Modulo II 

 
Ementa:Estudo da trajetória da construção do conceito de gênero, das relações 
de gênero e sexualidade e suas múltiplas inter-faces com outros marcadores 
sociais como classe, etnia e geração, o corpo e sexualidade como uma questão 
política de gênero e as lutas políticas das mulheres. Relações Étnicas Raciais. 

 
Bibliografia Básica: 

 
ABREU, Alice, JORGE Angeler, SORI,Bela. Desigualdade de gênero e raça. 

O informal no Brasil em 1990. Estudos Feministas, número especial, 2 

semestre de 1994. 

 

BRUSCHINI, Cristina; UNBEHAUM, Sandra (orgs.). Gênero, Democracia e 

Sociedade Brasileira. São Paulo, Editora 34/Fundação Carlos Chagas, 2002. 

 
GUIMARÃES, NadyaAraujo. Os desafios de equidade. Reestruturação e 

desigualdade de gênero e raça no Brasil. In: Cadernos Pagu, no prelo. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
COSTA, Albertina de Oliveira. Mercado de trabalho e gênero. Rio de Janeiro: 
FGV, 2008. 

 
CRUZ, Maria Helena Santos, ALVES Adélia Countin de Farias. Feminismo, 

desenvolvimento e direitos humanos.Aracaju: REDORNEP/MG/UFS/FAP- 

SE 2005. 

 
CURSO Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças 

Disciplina Ética, Cidadania e Direito da 
Mulher. 

Carga 
horaria 

12 

Pré-requisitos - Módulo I 

 
Ementa: As diferenças entre ética e moral. A ética na vida e no trabalho. 
Conceito e Importância da cidadania: direitos e deveres de cidadã. Os direitos 
previstos na Constituição Federal de 1988, na Legislação Trabalhista e 
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Previdenciária e no Código Civil, em especial aqueles destinados às mulheres. 
Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006). Modalidades de violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 

 
Bibliografia básica: 

 
BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação 

das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, 09 ago. 1943. 

 
ARAGÃO, Selma Regina. Direitos humanos na ordem mundial. Rio de 
janeiro: Editora Forense, 2000. 

 
BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. Tradução de João Rezende Costa. 
São Paulo: Paulus, 1997. 

 
Bibliografia Complementar 

 
BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São 
Paulo: Max Limonad, 2003. 

 
BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 5. ed. rev. atual. aum. 
Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001 

 
CURSO Operador de processamento de Frutas e Hortaliças 

Disciplina Saúde da Mulher Carga horaria 12 

Pre-requisitos  Modulo I 

 
Ementa: Promoção da Saúde. Prevenção de doenças relacionadas ao gênero 
feminino. Doenças sexualmente transmissíveis (DST’s). Doenças crônicas: 
diabete, hipertensão, etc. Doenças associadas ao envelhecimento feminino: 
osteoporose, osteoartrose, demências, etc. Doenças psíquicas: depressão, 
fobias, etc. Do corpo objeto ao corpo sujeito. A construção da Autoimagem. A 
corporeidade como condição humana. 

 
Bibliografia básica: 

PRADRO, Cintra. Atualização Terapêutica: Diagnóstico e Tratamento 
2012/13: Artes Médicas, 2012. 

 
ATLAS, Equipe. Segurança e medicina do trabalho: Lei nº 6.514, de 22 de 

Dezembro de 1977. 63. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 
1 BEREK, J.S.Tratado de Ginecologia, 13 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

 
Bibliografia Complementar 
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2 BRASIL, Ministério da Saúde. Política nacional de Atenção à Saúde da 

Mulher. Brasília. 2004. 

3 BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de Assistência em Planejamento 

Familiar. Brasília. 1998 

 
CURSO Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças 

Disciplina Saúde e Segurança no 
Trabalho 

Carga horaria 08 

Pré-requisitos - Módulo III 

 
Ementa:Saúde e segurança no trabalho. Fundamentos de legislação de 
alimentos. Higiene na indústria de alimentos. Limpeza e sanificação. Qualidade 
da água. Transmissão de doenças pelos alimentos: prevenção e epidemias. 
Busca da compreensão das relações humanas no trabalho. Compreensão dos 
agrupamentos sociais. Motivação no trabalho. A qualidade e o ser humano. 
Liderança nos tempos atuais. Instituições sociais. Comunicação e metodologia 
no trabalho. Cidadania e minorias. Ética no trabalho. O estresse no trabalho: 
causas e consequências. Segurança nas organizações. Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA). Fatores de risco e ergonomia. Principais 
doenças relacionadas no trabalho. 

 
Bibliografia Básica: 

SILVA JUNIOR, Eneo Alves da.Manual de controle higiênico-sanitário em 

serviços de alimentação. 6.ed. atual. São Paulo, SP. Varela, 2008. ISBN 

9788585519537. 

 
GERMANO, Pedro Manuel Leal; GERMANO, Maria Izabel Simões. Higiene e 

Vigilância sanitária de alimentos: qualidade das matérias primas, doenças 

transmitidas por alimentos, treinamentos de recursos humanos. 3ed., ver. 

eampl. Barueri: Manole, 2008p. 

 

CUNHA, Luis Veiga da. Desenho técnico. 12.ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkain, 2002. 

 
Bibliografia Complementar 

MORAIS, Jose Manuel de Simões. Desenho Técnico Básico: normas de 

desenho, multivistas, leitura-perspectiva, contagem e toleranciamento, 

desenho do conjuntos. 22ª.ed. Porto: Porto, 2002. 

 
LIMA, Claudia Campos. AutoCAD 2002. São Paulo: Erica, 2001 

 
CURSO Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças 

Disciplina Noções de Empreendorismo e 
Negócio 

Carga horaria 08 

Pre-requisitos - Período III 
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Ementa: Conceitos. Mudanças nas relações de trabalho. Características 
empreendedoras. A motivação na busca de oportunidades. O funcionamento de 
um negócio. Estudo de viabilidade. Plano de negócios. 

 
Bibliografia Básica: 

 
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa. 14º Edição. São Paulo: Cultura 
Editores Associados, 1999. 

 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração: edição 
compacta. São Paulo: Atlas, 2006. 

 
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da 

produção. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 747 p. 

 
Bibliografia Complementar 

 
SALIM, César S. HOCHMAN, Nelson. RAMAL, Andrea C. RAMAL, Silvina A. 

Construindo Planos de Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

 
DORNELAS, José C. Empreendedorismo: transformando ideias em 

negócios. Rio de Janeiro: Campus,2001. 

 
CURSO Operador de Processamento Frutas e Hortaliças 

Disciplina Atendimento ao Cliente Carga horaria 08 

Pré-requisitos - Período III 

 
Ementa: O atendimento no ambiente empresarial, tratando do atendimento ao 
cliente, dicas valiosas de atendimento, evitar vícios de linguagem, atendimento 
pelo telefone, atendimento a PCD´s, idosos, não letrados, atendimento em 
lugares especiais e finalmente o atendimento ao cliente irritado. 

 
Bibliografia Básica 

 
ALMEIDA, Sérgio. Ah! Eu não Acredito. Salvador: Casa da Qualidade, 2001; 

FREEMANTLE, David. Incrível atendimento ao cliente. São Paulo: Makron 

Books, 1994. 

RICHARD, F. Gerson. A excelência no atendimento a clientes: mantendo 

seus clientespor toda a vida. Rio de Janeiro, Qualitymark Editora, 1ª ed., 

1999. 
 

PASSADORI, Reinaldo. Comunicação Essencial. São Paulo: Editora Gente, 
2003; 

 
Bibliografia Complementar 

SCHAAF, Dick. A nova estratégia do marketing: atendimento ao cliente. 
São Paulo: 
Harbra Editora, 1991. 
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ZAMBOM, Marcelo Socorro. SILVA, Fábio Gomes da. Relacionamento com o 

Cliente, São Paulo: Thomson, 2006. 

 
CURSO Operador de Processamento Frutas e Hortaliças 

Disciplina Segurança Alimentar e Boas 
Práticas na Manipulação e 
Fabricação de Alimentos 

Carga horaria 08 

Pré-requisitos - Período III 

 
Ementa: Princípios gerais da qualidade. Compreensão da qualidade nas 
organizações. Elementos básicos da questão total de qualidade. Obstáculos 
aos programas de qualidade total. Indicadores da Qualidade. “Sistemas de 
garantia de segurança e qualidade de alimentos: Boas práticas Fabricação, 
Sistema APPCC, Procedimento Operacional Padronizados, Boas Práticas, 
Análise dos Pontos Críticos de Controle e Sistemas ISSO e Procedimentos de 
Auditoria”. Estabelecimento de normas e padrões de identidade e qualidade. 
Atributos de qualidade. Analise da legislação federal, estadual e municipal na 
área de alimentos, considerando produtores, comerciantes e consumidores. 

 
Bibliografia básica: 

 
BASTOS, M.S.R. Ferramentas da ciência e tecnologia para a segurança 

dos alimentos. Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2008. 

 
FERREIRA, S.M.R. Controle de Qualidade em Sistema de Alimentação 

Coletiva. São Paulo: Varela, 2002. 

 
MADRID, A. Manual de Indústria dos Alimentos. São Paulo: Varela, 1996. 

 
Bibliografia Complementar 

 
Germano, M.I.S. Treinamento de manipuladores de alimentos: fator de 

segurança alimentar e promoção da saúde. São Paulo: Livraria Varela, 

2003.165p. 

 
Germano, P. M. L.; Germano, M. I. S.. Higiene e Vigilância Sanitária de 

Alimentos. 2ªedição, São Paulo: Varela, 2001. 629p. 

 
CURSO Operador de Processamento Frutas e Hortaliças 

Disciplina Introdução Agroecologia Carga horaria 08 

Pré-requisitos - Período III 

 
Ementa: Destacar aspectos importantes ao cultivo agroecológico de frutas e 
hortaliças para processamento. Origens da agricultura; Evolução da estrutura 
agrícola e agrária; Revolução verde; Dimensões da sustentabilidade; Introdução 
à agroecologia; Sistemas de produção agroecológicos. 
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Bibliografia Básica 

 
ALTIERI, M. A. Agroecologia: bases científicas da Agricultura Sustentável. 
Rio de Janeiro: AS-PTA/Ed.Agropecuária, trad. Eli Lino de Jesus e Patrícia Vaz, 
2002. 

AQUINO, A. M. e ASSIS, R. L. (eds.) Agroecologia: princípios e técnicas 

para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília: Embrapa Informação 

Tecnológica/Seropédica: Embrapa Agrobiologia. 2005. 517 p. 

GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: Processos Ecológicos em Agricultura 

Sustentável.Porto AlegreEd: da UFRGS2002 

Bibliografia Complementar: 

CHABOUSSOU, Francis. Plantas doentes pelo uso dos agrotóxicos. A 
teoria da trofobiose. Porto Alegre: L & MP, 1987. 

PRIMAVESI, A. M. Manejo Ecológico do Solo. 3ª ed. São Paulo: Nobel, 1997. 
 

CURSO Operador de Processamento Frutas e Hortaliças 

Disciplina Processamento de Hortaliças Carga horaria 40 

Pré-requisitos  Período III 

 
Ementa: Hortaliças para processamento. Colheita e armazenamento. Processo 
de conservação de hortaliças em salmoura ácida. Desidratação de hortaliças. 
Produção de pastas alimentícias para sanduiches naturais. Produção de geleia. 

 
Bibliografia Básica: 

PONTES, M. R. Conservas caseiras. 2º ed. Curitiba, 1985. 

SENAR. Conservas caseiras de frutas e hortaliças: Manual do trabalhador/ 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. SENAR, Curitiba, 1994.59 

ARGANDOÑA, E. J. S.; TEIXEIRA, A. M.; FORLIN, D.; ALMEIDA, F.; 

ESTECHE, L. M.; GONZALES, S. L.; GOMES, S.; OLIVEIRA, T. C. Boas 

práticas de fabricação para micro e pequenas empresas de panificação. 

UNICENTRO, Guarapuava, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

SECCO, M. A. A; SENAICIC/CETSAM. Boas práticas de fabricação de 

alimentos,fábrica do agricultor. SENAI, 2000. 

GURGEL, A. M.; CASTRO, F. A.; FILHO, J. A. M.; COELHO, S. M. Como fazer 

compota de manga. 2º ed. Brasília: IBCT; NUTEC, 1993. 
CURSO Operador de Processamento Frutas e Hortaliças 

Disciplina Processamento de Frutas Carga horaria 38 

Pré-requisitos - Período III 

 
Ementa: Classificação dos tipos de frutas. Manejo de frutas; armazenamento e 
transporte pós-colheita; recepção da matéria-prima, higienização e seleção; 
processamento; equipamentos e especializações; Controle de Qualidade; 
Métodos de conservação; Embalagens utilizadas; Tecnologia de fabricação de 
doces, geleias, frutas em calda, frutas desidratadas, frutas cristalizadas, polpas, 
sucos, conservas, minimamente processados e licor. 

 
Bibliografia Básica: 
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CHITARRA, M.I.F., CHITARRA, A.B. Pós- colheita de frutos e hortaliças: 

fisiologia e manuseio. Lavras: ESAL-FAEPE, 1990.293 p. 

 
AGUIRRE, J.M. & FILHO, J.G.Desidratação de frutas e hortaliças. ITAL, 
Campinas, 2000. 

 
SENAI. Tecnologia do processamento de frutas cristalizadas e desidratadas, 
Vassouras – RJ, 1996. 

 
Bibliografia Complementar 

 
BASTOS, Maria S. R. Ferramentas da ciência e tecnologia para a 

segurança dos alimentos. Fortaleza: Embrapa, 2008. 

 
GOMES, Pimentel. Fruticultura brasileira. 13ª ed. São Paulo: Nobel. 2007. 

 
CURSO Operador de Processamento Frutas e Hortaliças 

Disciplina Processamento de Leite e 
Derivados com Vegetais 

Carga horaria 28 

Pré-requisitos - Período III 

 
Ementa: Classificação, condições e funcionamento dos estabelecimentos. 
Méritos higiênico – sanitário dos processos térmicos do leite e produtos lácteos. 
Leites anormais, fraudes e alterações.Indústria do leite “in natura”. Composição, 
qualidade, valor nutritivo, processamento, embalagem e distribuição de leite e 
derivados. Leite esterilizado e produtos de imitação. Processosfermentativos 
em produtos lácteos. Tecnologias de fabricação de iogurte, bebida láctea, 
fermentadas, queijos e requeijão. 

 
Bibliografia Básica: 

 
BRASIL. Leis, decretos, resoluções, portarias. Regulamento da inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem animal. Brasília: Ministério da 

Agricultura, 1998. 241 p. 

 

SILVA, C.A.B. Mini-usina de pasteurização de leite. Brasília: Ministério da 
Agricultura do Abastecimento e da Reforma Agrária, 1995. 28 p. 

 
SILVA, P.H.F. et al. Físico-química do leite e derivados. Métodos analíticos. 

Juiz de Fora : Oficina de Impressão Gráfica e Editora Ltda. 1997. 190p. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
BRASIL. Regulamentos técnicos de identidade e qualidade dos produtos 

lácteos. Brasília: Ministério da Agricultura, 1996. 50 p. 

 
BRASIL. Métodos analíticos oficiais para o controle de produtos  de 

origem animal e seus ingredientes. II. Métodos físicos e químicos. Brasília: 
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Ministério da Agricultura, 1987. 
 

CURSO Operador de Processamento Frutas e Hortaliças 

Disciplina Processamento de Gelados 

e Comestíveis com Vegetais 

Carga horaria 20 

Pré-requisitos - Período III 

 
Ementa: São os produtos elaborados basicamente com leite e ou derivados 
lácteos e ou outras matérias primas alimentares e nos quais os teores de 
gordura e ou proteína são total ou parcialmente de origem não láctea. Os 
produtos elaborados basicamente, com açúcares, podendo ou não conter 
polpas, sucos, pedaços de frutas e outros matérias primas vegetais a exemplo 
de: geladinhos, sorvetes, pavê, pudim, picolé, polpas de frutas, gelatina, torta 
gelada, gelado de iogurte de natas, gelatina tricolor com leite condensado. 

 
Bibliografia Básica: 

 
MELO, C. F. M. de; BARBOSA, W. C.; ALVES, S. de M. Obtenção de açaí 

desidratado. Belém,PA: Embrapa-CPATU, 1988. 13p. (Embrapa-CPATU. 

Boletim de Pesquisa, 92). 

 

NAZARÉ, T. F. R. de; RIBEIRO, G. de J. F. Análise quantitativa dos teores 

de corantes em frutos de açaizeiro. Belém, PA: Embrapa-CPATU, 1998, 18p. 

(Embrapa-CPATU. Boletim de Pesquisa, 210). 

 

ROGEZ, H. Açaí: preparo, composição e melhoramento da conservação. 
Belém, PA: EDUFPA, 2000. 313p. 

 
Bibliografia Complementar 
CARRAZZA, Luis Roberto; NOLETO, Rodrigo Almeida; FILIZOLA, Bruno de 

Carvalho; (Orgs).Cadernos de Normas Fiscais, Sanitárias e Ambientais 

para regularização de agroindústrias comunitárias de produtos de uso 

sustentável da biodiversidade. Brasília-DF: Instituto Sociedade, População e 

Natureza (ISPN), 2ª edição, 2012. ISBN: 978-85-63288-11-0 

CARRAZZA, Luis Roberto; MACIEL, Luis Gustavo; BORGES, Moacir Chaves; 

CORDEIRO, Augusto César Rodrigues; ÁVILA, João Carlos Cruz e Caderno 

de Normas Fiscais, Sanitárias e Ambientais para regularização de 

agroindústrias comunitárias de produtos de uso sustentável da 

biodiversidade - Brasília-DF; Instituto Sociedade, População e Natureza 

(ISPN), Brasil, 2011. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A formação humana integral da mulher e desenvolvimento 

socioeconômico ambiental, articulando os processos de democratização e 
justiça social em consonância com a realidade do estado de Sergipe. 

Fomentar a equidade de gênero, a emancipação e empoderamento das 
mulheres por meio do acesso à educação. 

A proposta de educação empreendedora de envolver as mulheres do 
campo nos espaços públicos, seja ele na economia familiar, nos espaços de 
discussão nas organizações da sociedade pela garantia de direitos que venha 
inserir a mulher e na sua totalidade. Assim, a proposta do presente trabalho é 
formar essas mulheres no espaço escolar, que se torna uma porta para as 
políticas públicas. 

Tendo em vista as possibilidades de inserir a educação empreendedora 
no ambiente escolar, o empreendedorismo há características próprias e que 
somente no desenvolver das atividades é que o indivíduo vai se descobrindo, 
para isso a educação precisar muni-lo de conhecimentos e exercitar a 
apropriação do conhecimento, para que ele se sinta capaz de agir e resolver. 
Nesse sentido, a técnica de resolução de problema, estudo de casos e ainda 
desafios, o tornam capaz de raciocinar voltados para criação de estratégias 
resolutivas. 

Portanto, a implementação do curso de empreendedorismo para as 
mulheres do campo torna-se relevante, pois contribui para que as mulheres 
deixem o papel de coadjuvante e tornem-se futuras empreendedoras. 
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