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RESUMO 

 

 

A construção de um viveiro de mudas crioulas do semiárido piauiense, como estratégia para 

educação ambiental nas escolas do município de Picos-PI, visa o resgaste, preservação e 

manutenção das espécies crioulas da região. O projeto foi desenvolvido e executado na 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), e sua realização deu-se por etapas: construção do 

viveiro de mudas crioulas, formação dos alunos envolvidos na produção de mudas, visitação 

de alunos da rede pública, palestras e distribuição de mudas para os visitantes, logo após essa 

etapa ouve a aplicação de um questionário aos alunos e professores, visando saber a 

percepção deles sobre sementes crioulas e viveiro de mudas, como estratégia para educação 

ambiental. Os resultados obtidos foram satisfatórios e serviram para conscientizar alunos e 

professores através das ações educativas proposta por esse trabalho, sobre a importância da 

preservação do patrimônio genético através do viveiro educador, na formação desses alunos 

que puderam absorver os conhecimento e ainda levar para suas casas ou comunidades a 

propagação dessas espécies crioulas dando continuidade à sua multiplicação e conservação. 

 

. 

Palavras-chave: Educação ambiental, preservação, semiárido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The construction of a nursery of Creole seedlings from the semi-arid region of Piauí, as a 

strategy for environmental education in the schools of the municipality of Picos-PI, aiming at 

the recovery, preservation and maintenance of the creole species of the region. O project was 

developed and executed at the Federal University of Piauí (UFPI), and its realization was by 

stages: construction of nursery of creole seedlings, training of students involved in seedlings 

production, visitation of public school students, lectures and distribution of seedlings for the 

visitors, shortly after this stage he hears the application of a questionnaire to the students and 

teachers, aiming to know their perception on creole seeds and nursery of seedlings, as a 

strategy for environmental education. The results obtained were satisfactory and served to 

raise awareness among students and teachers through the educational actions proposed by this 

work, on the importance of preserving the genetic heritage through the educator nursery, in 

the formation of those students who could absorb the knowledge and still lead to their homes 

or communities the propagation of these creole species giving continuity to its multiplication 

and conservation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão do curso em licenciatura Plena em Educação do Campo/ 

Ciências da Natureza, tem como objetivo, construir um viveiro de mudas crioulas do 

semiárido piauiense, como estratégia para educação ambiental nas escolas do município de 

Picos-PI, visando o resgaste, preservação e manutenção das espécies crioulas da região. 

Por denominação, as sementes crioulas são variedades desenvolvidas, adaptadas ou 

produzidas por agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas ou 

indígenas, com características bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas 

comunidades. De acordo o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (Nead), 

estas sementes, passadas de geração em geração, são preservadas nos muitos bancos de 

sementes que existem no Brasil. Segundo Campos (2012) a história das sementes está 

diretamente ligada a história da humanidade, pois foi a partir da prática da agricultura através 

da descoberta das sementes que os povos evoluíram, pois conseguiram fixar moradia, 

produzir alimentos e organizar suas comunidades. 

Sementes crioulas são sementes que não sofreram modificações genéticas por meio de 

técnicas como as realizadas no processo de melhoramento genético, elas são selecionadas por 

várias décadas em grande parte por agricultores familiares. Normalmente, as sementes 

crioulas se adaptam muito bem às condições de clima e solo da região de acordo com a 

experiência e a seleção dos próprios agricultores (BARBOSA et al., 2015). 

Novas variedades estão sendo introduzidas na agricultura brasileira, como as sementes 

melhoradas, transgênicas e híbridas, que foram desenvolvidas para resistirem as secas, pragas 

e até mesmo a defensivos altamente eficazes, essas sementes são melhoradas devido à 

alterações de uma característica que antes não tinham na sua composição. 

Atualmente um grande problema vem sendo gerado na agricultura, as variedades 

locais crioulas de muitas espécies cultivadas estão sendo substituídas pelas novas variedades 

produzidas pelo homem para atender às necessidades da agricultura intensiva. Com a 

introdução do melhoramento genético, que visa lucro para os agricultores cultivarem 

variedades mais produtivas a curto prazo, é de certa forma impactante para os ecossistemas e 

toda a sua biodiversidade. Essa substituição das variedades locais através do melhoramento 

genético, resulta na perda de variabilidade ou erosão genética, onde as características vão se 

perdendo e os danos podem ser irreversíveis. 

Considerando a importância das sementes crioulas existentes na biodiversidade 
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utilizada pelas comunidades locais, povos indígenas e agricultores familiares, que utilizam os 

diferentes componentes da agrobiodiversidade, este projeto surgiu como uma alternativa para 

resgatar as sementes crioulas, através da criação de viveiros de mudas que irá atender alunos 

da rede básica de ensino do município de Picos-PI, atuando principalmente na educação e 

conscientização ambiental no resgate dessas sementes. 

A criação do viveiro de mudas crioulas tem como estratégia contribuir pedagogicamente 

para a comunidade escolar na formação integral, por uma educação ambiental que promova o 

resgate, a conservação e o uso sustentável da diversidade genética agrícola.  

A função do viveiro, será de atuar na multiplicação e distribuição de mudas crioulas 

desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes necessárias para dita transformação, 

conduzindo-os para a melhoria da qualidade de vida, com foco no fortalecimento das ações da 

agricultura familiar. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As sementes crioulas, segundo a legislação brasileira também chamadas de sementes de 

variedade local ou tradicional, são aquelas conservadas, selecionadas e manejadas por 

agricultores familiares, quilombolas, indígenas e outros povos tradicionais e que, ao longo de 

milênios, vêm sendo permanentemente adaptadas às formas de manejo dessas populações e 

aos seus locais de cultivo. A forte relação que essas sementes guardam com a identidade 

cultural de diferentes povos e comunidades é expressa pelas variadas denominações que elas 

recebem: por exemplo, no estado da Paraíba, são chamadas de Sementes da Paixão, em 

Alagoas e em Goiás, trata-se das Sementes da Resistência, no Piauí são as Sementes da 

Fartura, em Minas Gerais, Sementes da Gente e ainda Sementes da Esperança (ASA, 2012; 

PETERSEN et al, 2013). 

Muitas definições de variedades (e sementes) locais, tradicionais ou crioulas têm sido 

propostas, e destacamos algumas delas: as sementes crioulas ou locais são aquelas melhoradas 

e adaptadas por agricultores, por seus próprios métodos e sistemas de manejo, desde que a 

agricultura se iniciou, há mais de dez mil anos, existem centenas de variedades de cada uma 

das espécies cultivadas, e cada uma delas evoluiu sob condições ambientais, sistemas de 

cultivo e preferências culturais específicas (CORREA; WEID, 2006).  

Segundo Paulo Petersen, da Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa 

(AS-PTA), as ‗sementes da biodiversidade‘ são mantidas pelas famílias agricultoras como um 
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patrimônio essencial à reprodução de seus modos de vida e são bens naturais e culturais ao 

mesmo tempo, possuindo características genéticas moldadas por processos de escolha 

consciente realizados pelos agricultores 

Altieri (2012) destaca que as variedades crioulas, originadas de sementes que de 

geração em geração foram selecionadas para reproduzir características desejadas pelos 

agricultores, ―são geneticamente mais heterogêneas do que as variedades modernas e podem 

oferecer um amplo leque de defesas contra vulnerabilidades‖. 

Durante muito tempo foram consideradas grãos, usados para alimentação e não para o 

plantio — as crioulas passaram a ser reconhecidas como sementes a partir da Lei 

10.711/2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Essa lei impede que 

sejam feitas restrições à inclusão das crioulas em programas de financiamento ou em políticas 

públicas de aquisição, distribuição ou troca de sementes. 

A primeira lei brasileira de sementes (Lei 4.727) foi promulgada em 1965 e                            

substituída, em dezembro de 1977, pela Lei 6.507, que estabelecia a inspeção e a fiscalização 

da produção e do comércio de sementes e mudas, em todo o território nacional, também 

obrigando o registro, junto ao Ministério da Agricultura, das pessoas físicas e jurídicas que 

produzissem, beneficiassem ou comercializassem sementes e mudas. Seu regulamento, 

aprovado pelo Decreto nº 81.771/1978, detalhou ainda mais os sujeitos autorizados pelo poder 

público a desenvolver e produzir materiais de propagação vegetal, determinando o papel das 

―Entidades de Melhoramento de Plantas‖, e as funções do ―Melhorista ou Melhorador de 

Plantas‖ e do ―Produtor‖ de sementes ou mudas. 

Em agosto de 2003 foi promulgada a nova Lei brasileira de Sementes e Muda (Lei 

10.711/03), substituindo a Lei de 1977. Segundo José Cordeiro de Araújo, consultor 

legislativo da Câmara dos Deputados que atuou na área de agricultura e política rural entre 

1991 e 2010, a aprovação da nova lei tratava-se de antiga aspiração dos setores produtores de 

sementes e das empresas envolvidas em pesquisa e desenvolvimento de novas cultivares 

(LONDRES, 2006). 

Dessa forma, a disponibilidade e continuidade dessas sementes é virtude e missão da 

agricultura familiar/camponesa e não depende de nenhuma empresa ou país e, são 

fundamentais para a garantia de segurança e soberania alimentar dos povos. As sementes 

crioulas são adaptadas aos ambientes locais, portanto mais resistentes, e menos dependentes 

de insumos. São também a garantia da diversidade alimentar e contribuem com a 
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biodiversidade dentro dos sistemas de produção. A biodiversidade é a base para a 

sustentabilidade dos ecossistemas (sistemas naturais) e também dos agro ecossistemas 

(sistemas cultivados). 

Resgatar as variedades de sementes crioulas é urgente para reconstruir a soberania dos 

povos e manter sob seu domínio a vida no planeta. A luta em defesa das sementes crioulas 

tornou-se símbolo da luta pelo direito à vida e à diversidade - Comissão Pastoral da Terra 

(CPT, 2006). Estas sementes guardam em si a riqueza natural das nossas terras e, por isto, 

devem ser preservadas e disseminadas. 

Tendo em vista, que é preciso conhecer, resgatar e produzir as sementes e mudas 

crioulas, e que possa garantir um modelo de agricultura que possibilite sua sustentabilidade, 

desenvolvido como forma de continuar a tradição deixada por nossos antepassados e evitar a 

extinção dessas espécies que já se encontram ameaçadas. A escola é certamente a principal 

estrutura educadora construída na nossa sociedade. Porém, segundo Matarezi (2005), em 

muitos casos, as escolas constituem espaços padronizados, cujas formas e estruturas foram 

pensadas para atender determinadas funções e objetivos pedagógicos que levam a reclusão, 

controle e vigilância, ou seja, de regulação e não necessariamente de emancipação. Buscando 

trazer um caráter emancipatório para o ambiente escolar, podemos utilizar como espaço 

educacional não somente a sala de aula, mas também outras estruturas como um viveiro, uma 

horta, um jardim de ervas medicinais, etc. 

Segundo Lemos e Maranhão (2008a), organizadores da cartilha ―Viveiros Educadores: 

Plantando a Vida‖ lançada pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, optaram pela seguinte 

definição:  

Viveiros educadores são espaços de produção de mudas vegetais onde, além de 

produzi-las, desenvolvem-se de forma intencional, processos que busquem ampliar 

as possibilidades de construção de conhecimento, exercitando em seus 

procedimentos e práticas, reflexões que tragam em seu bojo, o olhar crítico sobre 

questões relevantes para a Educação Ambiental como: ética, solidariedade, 

responsabilidade socioambiental, segurança alimentar, inclusão social, recuperação 

de áreas degradadas entre outras possibilidades. (Lemos e Maranhão, 2008a, p. 10). 

Nesse sentido, o viveiro de mudas no campus Senador Helvídio Nunes de Barros deve 

possibilitar o desenvolvimento de atividades relacionadas a todas as disciplinas oferecidas no 

currículo escolar, de forma que as questões socioambientais sejam trabalhadas 

transversalmente. 
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Portanto, os alunos em seu processo de formação são responsáveis pela manutenção de 

um patrimônio importantíssimo para a humanidade, por meio da conservação das sementes de 

cultivares crioulas, apesar do grande avanço da agricultura moderna.  

Considera-se, portanto, que as sementes crioulas são, em si mesmas instrumentos da 

luta política e resistência dos grupos camponeses e símbolo de sua diversidade. Os 

movimentos devem apropriar-se dessa luta no sentido de dar voz aos ensejos dos camponeses 

e camponesas por maior qualidade de vida. Acredita-se que a preservação das sementes 

crioulas é uma ação estratégica na construção de um novo modelo produtivo. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Este trabalho foi desenvolvido e executado na Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

campus Senador Helvídio Nunes de Barros e está vinculado ao Projeto de Extensão, 

cadastrado na Coordenadoria de Programas e Projetos – CPPEX da UFPI, intitulado 

―Semeando no semiárido: viveiro educador de mudas de espécies crioulas‖, que contou 

com o envolvimento de alunos bolsistas e voluntários do Curso de Licenciatura em Educação 

do Campo, Ciências da Natureza. 

3.1 Construção do Viveiro de Mudas Crioulas 

 

Foi construído o Viveiro de Mudas Crioulas em um espaço compreendido entre a 

residência estudantil e o muro da UFPI que foi cedido pela Direção do campus Senador 

Helvídio Nunes de Barros, para o desenvolvimento do presente projeto (Memo 91/2017).  

Para execução deste trabalho foi realizado nosso treinamento no preparo do substrato, 

plantio e irrigação do viveiro e treinamento no preparo da sementeira, processo de repicagem 

e manutenção do viveiro e das mudas, além do plantio das sementes crioulas obtidas nas casas 

de sementes e de agricultores guardiões de sementes da microrregião de Picos. 

3.2 Palestras 

 

Após a construção, treinamento e ativação do viveiro de mudas crioulas, este foi 

aberto para visitação dos alunos da rede básica de ensino do município de Picos, onde 
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visitaram o espaço e receberam informações sobre as sementes crioulas através de palestras 

educativas sobre a importância da preservação do patrimônio genético. 

3.3 Distribuição de Mudas 

 

Foi realizado a distribuição de mudas crioulas para os alunos e professores da rede 

básica de ensino, estimulando a preservação das espécies crioulas. 

3.4 Aplicação de questionários 

 

Após a visitação do Viveiro de Mudas Crioulas foi realizada a aplicação de um 

questionário à 81 alunos e a quatro professores. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Construção do viveiro de mudas 

Para construção do viveiro de mudas de espécies crioulas, foram utilizados materiais 

em sua maioria frutos de doação, como a madeira para construção e o sombrite utilizado na 

cobertura. O tamanho do viveiro depende da quantidade de mudas que se quer produzir e da 

sua capacidade (mão de obra) de plantio e manutenção. Considerando a mão de obra (alunos 

bolsistas e voluntários) e o público visitante do viveiro, alunos da educação pública do 

município de Picos-PI, a construção do mesmo foi pensada para plantar em torno de 1.500 

mudas por ano, para essa produção o viveiro foi construindo com dimensões de 6mx4,5m. 

As etapas para a construção do viveiro de forma geral foram: levantamento da 

estrutura de madeira, cobertura com sombrite 50% preto, costura do sombrite na estrutura de 

madeira, que foi bem esticado e amarrado nas laterais, permitindo, assim a retirada do 

sombrite quando necessário, e a estrutura do viveiro pronto para ser utilizado (Figura 1- A, B, 

C, D). 
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Figura 1 – Construção da estrutura de madeira (A); cobertura e amarração do sombrite na 

estrutura (B, C); estrutura montada (D). 

 

 Após a construção do viveiro, foi feita a organização interna do mesmo, colocando os 

saquinhos em fileiras formando corredores que facilitam o acesso dos visitantes a todas as 

mudas. Para a preparação do substrato foi utilizado a mistura de esterco bovino e areia, essa 

mistura foi colocada em saquinhos de polietileno para que fossem plantadas as sementes 

(Figura 2 – A, B, C) 

 

Figura 2 – Preparo do substrato (A), saquinhos com substrato (B) e sementes a serem 

plantadas (C). 

A primeira semente utilizada para o plantio foi a de feijão sempre verde assim 

chamada pelos agricultores, em cada saquinho foram plantadas 04 sementes de feijão numa 
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profundidade de 04 centímetros (Figura 3 – A, B), todos os dias pela manhã as mudas eram 

regadas e cuidadas até o tempo apropriado para doação (Figura 4 – A, B, C). 

 

Figura 3 – Plantio das sementes de feijão (A; B). 

  

Logo após à doação de mudas de feijão, foi feita reposição sendo produzidas mais 58 

mudas de 03 tipos de milho conhecido popularmente de ―milho branco‖ e ―milho impra‖. 

Essas sementes são oriundas do banco de sementes crioulas da UFPI, e foram adquiridas a 

partir de coletas nas propriedades de agricultores e familiares, guardiões e guardiãs de 

sementes.  

 

Figura 4 – Germinação (A, B); Mudas prontas para doação (C, D). 

Na Tabela 1, está descrito as variedades plantadas para distribuição de mudas crioulas 

para os alunos da educação pública do município de Picos, Piauí. A primeira variedade a ser 
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plantada no viveiro foi a variedade de feijão, conhecida popularmente como feijão sempre 

verde, essa variedade é fruto de coleta, e foi adquirido na Chapada do Mocambo com a 

guardiã de sementes crioulas da região Dona Maria Francisca. 

 

Tabela 1 – Lista das variedades plantadas para distribuição de mudas crioulas para os alunos 

da educação pública do município de Picos, Piauí. 

Variedade Nome Popular Comunidade Tempo de 

germinação 

Tempo estimado 

para distribuição 

Feijão Feijão Sempre Verde Chapada do 

Mocambo-

Santana 

05 Dias 17 dias 

Milho  Milho Branco Castelo do Piauí 04 Dias 08 Dias 

Feijão  Feijão Bastiãozinho Jaicós  05 Dias  

Feijão  Feijão Alagoane Chapada do Fio 05 Dias  

Gergelim  

           

Gergelim Branco Chapada do 

Mocambo 

04 Dias  

        Feijão         Feijão de porco Chapada do Fio 04 Dias  

 

O tempo de germinação dessa variedade foi de 06 dias para começar a nascer e com 17 

dias já estavam prontas para a distribuição, a próxima variedade plantada foi a de milho que 

tem como nome popular milho branco, que foi adquirida em Castelo do Piauí com o agricultor 

Antônio. O tempo de germinação do milho branco é de 05 dias, ele se desenvolve 

rapidamente ficando pronto para doação com 08 dias. Na tabela também mostra que a 

variedade gergelim conhecida popularmente como gergelim branco coletado na Chapada do 

Mocambo no banco de sementes de Dona Maria Francisca, levou 04 dias para germinar.   

Sobre o feijão bastiãozinho assim chamado pelos agricultores e coletado no município 

de Jaicós com a guardiã de sementes Maria Elizete, observou-se que ele leva 05 dias para 

germinar e com 10 dias ele já pode ser distribuído. Outra variedade que foi plantada no 

viveiro de mudas foi o feijão alagoane adquirido na Chapada do Fio com o responsável pelo 

banco de sementes da região o agricultor Camões, essa variedade leva em média 05 a 07 dias 

para germinar já o feijão de porco colhido na Chapada do Fio leva 04 dias para começar 

nascer. 
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4.2 Palestra 

Após a construção do viveiro e as sementes crioulas plantadas, germinadas e no 

tamanho ideal para doação, o Viveiro de Mudas Crioulas, recebeu primeiro a visita de 30 

alunos da Escola Municipal Maria Gil de Medeiros, do Ensino Fundamental, para conhecer o 

projeto. De início foi realizada uma palestra que explicou o que são sementes crioulas e 

porque é importante preserva-las e multiplica-las (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Palestra sobre sementes crioulas. 

 

Os material preparados para a palestra era voltado para o público com faixa etária de 

10 a 16 anos, contendo imagens ilustrativas e bastante colorida chamando a atenção dos 

participantes para as informações contidas no mesmo.  Foi falado da importância da tradição 

que as famílias de agricultores tem de guardar e selecionar as melhores sementes e repassa-las 

de geração em geração, fazendo com que essas sementes tenham não só um valor nutricional 

mas também emocional para a comunidade. Também foi abordado sobre sementes medicinais 

no qual os alunos interagiram mencionando que seus avos tem em seus quintais plantas para 

fazer chá, e verduras para o consumo da família.  

Depois de passar todas as informações sobre as sementes crioulas, os alunos foram 

guiados até o viveiro para conhecerem de perto como são as mudas, lá eles faziam perguntas 

sobre de que era cada planta, a pessoa responsável pelo viveiro explicou para ele como 
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funcionava e para que serve um viveiro, como foi produzidas as mudas, que tipo de semente 

foi plantada, como foi feito o substrato utilizado nos saquinhos. Logo após foi realizada a 

distribuição das mudas para cada aluno, e como eles iam plantar, repassando informações 

sobre o local apropriado e sobre os cuidados como: regar todos os dias, não pisar e deixar fora 

do alcance de animais que poderiam comer a planta (Figura – 6, A, B, C, D).   

 

Figura 6 – (A) Alunos conhecendo o viveiro de mudas; (B) Alunos observando as espécies 

de sementes; (C) Alunos conhecendo as espécies de mudas presentes no viveiro; (D) Alunos 

recebendo as mudas. 

 

O viveiro de mudas crioulas recebeu também a visita de 51 alunos da Unidade Escolar 

Mário Martins, pertencente a rede estadual de ensino, participaram das palestras e interagiram 

com o tema apresentado. No viveiro, conheceram várias mudas de sementes de milho e de 

feijão, e também mudas apícolas. Após as informações, os alunos do ensino médio foram 

levados pelos professores e voluntários, ao local onde se encontravam a produção das mudas 

em tubetes ou em saquinhos. 

 

4.3 Questionário alunos 

Logo após a visitação ao viveiro foi aplicado aos alunos um questionário (APÊNDICE 

- A) sobre o conhecimento que eles tem sobre sementes crioulas e viveiro de mudas. 
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Quando indagados se já ouviram falar de sementes crioulas, dos 81 alunos 

entrevistados, 54% responderam que não e 46% que sim. Segundo Trindade (2006), sementes 

crioulas são aquelas sementes que não sofreram modificações genéticas por meio de técnicas, 

como por exemplo de melhoramento genético, são chamadas de crioulas ou nativas porque, 

geralmente, seu manejo foi desenvolvido por comunidades tradicionais, como indígenas, 

quilombolas, ribeirinhos e caboclos. 

 

Percepção dos alunos da Escola Municipal Maria Gil de Medeiros sobre sementes 

crioulas.  

Quando questionados se as sementes crioulas são importantes, 54% dos entrevistados 

afirmaram que sim, mostrando que apesar da falta de conhecimento sobre as sementes, eles 

sabem da importância que as mesmas tem para o povo e para agricultura familiar. 

Para Antonello et al., (2009), as variedades crioulas são importantes para os pequenos 

agricultores, que as utilizam amplamente em sua base alimentar, na dieta de suas famílias e 

animais, manutenção da história (tradições), cultura e costumes das comunidades e como 

fonte de renda. 

Importância das sementes crioulas, para os alunos da Escola Municipal Maria Gil de 

Medeiros. 

Percepção dos alunos “porque essas sementes são importantes”, diante das duas 

alternativas de respostas, uma porque são todas iguais e a outra porque é a base da agricultura, 

100% dos entrevistados responderam que elas são importantes por serem a base da nossa 

agricultura. 

 

 Porque as sementes são importantes. 

 

A semente além de ser um alimento, representa muito mais, pois retrata a cultura de 

cada comunidade, já que é por meio da alimentação que um povo mais expressa sua cultura, 

seu modo de viver. 

Muita gente não sabe porque essas sementes são chamadas de crioulas, quando os 

entrevistados foram questionados do porque desse nome ―crioulo‖, 96% responderam porque 

são puras e 4% responderam porque são transgênicas. Sementes crioulas tem essa 

denominação porque não sofrem modificações genéticas, estas sementes são chamadas de 

sementes crioulas, nativas ou tradicionais porque, habitualmente, seu manejo foi desenvolvido 

pelos agricultores familiares das comunidades rurais (BARBOSA et al., 2015). 
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Porque são conhecidas como crioulas? 

Na visita os alunos tiveram a oportunidade de conhecer um viveiro de mudas, nesse 

caso, o nosso é de mudas crioulas, que temos a intenção de multiplicar essas variedades que 

no atual momento estão passando por um processo de extinção e sendo substituidas por 

variedades tranngênicas, a doação de mudas crioulas para os visitantes tem exatamente essa 

intenção, de propagar essas variedades, para que não se percam na tradição dos povos 

agricultores. 

 

Conhecimento sobre vivero de mudas. 

 O conhecimento desses alunos sobre viveiro de mudas, 64% dos entrevistados afirmaram que 

já ouviram falar sobre viveiro e 36% responderam que não. 

A criação do viveiro de mudas crioulas tem como estratégia contribuir pedagogicamente para 

a comunidade escolar na formação integral, por uma educação ambiental que promova o 

resgate, a conservação e o uso sustentável da diversidade genética agrícola.. 

 

Função de um viveiro de mudas. 

Quando foram questionados qual a função de um viveiro de mudas? 94% dos alunos 

responderam que é produzir e multiplicar sementes para doação e 6% responderam que é 

somente plantar. 

Um viveiro tem a função de produzir, multiplicar e na propagação das espécies. 

 

Destino para mudas da doação. 

Durante a visita todos alunos após a palestra sobre a importância das sementes crioulas para 

agricultura e para humanidade, foram conhecer de perto o viveiro e no final saíram todos com 

uma muda para levarem pra casa plantar e multiplicar. Quando foram indagados sobre o 

destino que iriam dá as mudas, 94% responderam que iriam plantar, 4% não souberam 

responder e 2% responderam que estavam apenas recebendo. 
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4.4 Questionário professor 

 

Um questionário também foi aplicado aos professores visitantes que estavam 

acompanhando os alunos (APÊNDICE 2). Foram feitas 05 perguntas aos 04 professores das 

duas escolas visitantes, identificados aqui por: A, K, M e E, o qual obteve-se dos 

participantes, as seguintes respostas. 

Quando questionados sobre a importância do tema do trabalho, todos os professores 

foram categóricos em relatar a importância do projeto na formação do aluno (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Considerando o tema do projeto ―Viveiro de Mudas Crioulas como estratégia para 

Educação Ambiental nas Escolas do Município de Picos-PI‖, qual a importância que você ver 

sobre ele?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Respostas 

A Porque traz para o aluno a informação e a prática que contribui para 

construir o conhecimento, a sensibilização ambiental e a popularização da 

ciência de forma lúdica e interativa. 

K É importante, por que serve de intercâmbio de conhecimentos e 

experiências. 

M É um tema novo, porém vejo como uma ação pedagógica contribuindo na 

educação ambiental dos educandos. 

E É de relevante importância para a formação da consciência ambiental dos 

educandos, em qualquer modalidade de ensino. 
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A tabela 3 traz a resposta dos professores sobre a importância da construção do 

viveiro, de formal geral todos responderam que a importância se dá principalmente pela 

conservação das sementes, por ser um espaço de aprendizagem e o principal que é continuar a 

tradição das sementes crioulas. 

Tabela 3 - Qual a sua opinião sobre a iniciativa da construção do viveiro de mudas crioulas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Respostas 

A É uma iniciativa que envolve o valor educacional para discutir conservação da 

biodiversidade. 

K Excelente iniciativa, importante para a conservação da vegetação e para a 

formação de uma sociedade consciente. 

M A iniciativa é louvável porque busca estimular e orientar aos visitantes como 

espaço de aprendizagem 

E É de continuar a tradição, valorizando e incorporando a dimensão educadora 

em suas atividades. 
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A conservação do meio ambiente é hoje um tema global, os professores foram 

questionados se o viveiro pode contribuir para conscientização ambiental e por que, as 

respostas obtidas encontram-se na tabela 4. 

Tabela 4 - O viveiro de mudas crioulas, pode contribuir para a conscientização ambiental dos 

Alunos(as)? Por quê?  

Professor Resposta 

A Sim, por que contribui para o resgate e a construção da cultura do plantar. 

 K Sim, por que desenvolve-se de forma intencional a construção de 

conhecimentos, práticas e reflexões que ajudam a criar um olhar crítico 

sobre as questões ambientais 

M Sim, Porque pode estimular o gosto pela reprodução de mudas e a 

conservação das sementes crioulas. 

E Sim, Desde que seja conduzido de forma pedagógica e questionadora, e ser 

utilizado como espaço de aprendizagem destinados a formação dos alunos 

que com ele interagirem. 

 

O viveiro de mudas crioulas foi construído exatamente nesse sentido, para despertar 

nos alunos visitantes essa conscientização, para conservação, para segurança alimentar e dessa 

forma promover uma educação ambiental para que esses educandos cresçam com esse 

pensamento de preservação desse patrimônio genético.  Quando questionados sobre os 

benefícios do projeto para suas comunidades, todos os professores responderam de forma 

afirmativa (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – O trabalho sobre o viveiro de mudas crioulas traz algum benefício para a 

comunidade a qual está inserido? Quais são eles? 

Professor Respostas 

A Sim. Na informação para evitar a extinção dessas espécies que já se 

encontram ameaçadas. 

 K Sim. Na conscientização dos alunos e da comunidade para 

responsabilidade socioambiental, segurança alimentar, inclusão social e 

recuperação de áreas degradadas. 

M Sim. Os benefícios são a recuperação de áreas degradadas, arborização da 

cidade, educação ambiental, reflorestamento dentre outros. 
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E Sim. A preservação do meio ambiente e a promoção de educação ambiental 

através da doação e plantio de mudas. 

 

O viveiro de mudas crioulas da Universidade Federal do Piauí, foi construído 

buscando atender em torno de 1000 crianças da educação básico no período de um ano, nesse 

sentido serão produzidas e multiplicadas variedades de sementes crioulas, principalmente as 

que estão passando por um processo de extinção, essas sementes são adquiridas com 

agricultores guardiões de sementes e nas casas de sementes da microrregião de Picos, parte 

dessas sementes faz arte do Banco de Sementes Crioulas que vem sendo aos poucos 

construído. 

A tabela 6, traz as respostas dos professores quanto a importância do ―viveiro como 

educador‖ 

Tabela 6 - Qual a importância que você ver na produção de muda no viveiro educador? 

Professor Resposta 

A É a multiplicação das sementes para doação, tendo em vista a propagação 

das espécies. 

 K É manter a sustentabilidade das sementes e mudas crioulas. 

M É de mobilizar e explicar a importância que as espécies nativas exercem 

para o bioma Caatinga. 

E A importância é que elas retratam a nossa cultura, conservam a 

biodiversidade e melhora a qualidade do meio ambiente e da vida humana 

 

 Para educação dessas crianças, a importância se dá principalmente pela forma como 

eles passam a enxergar as mudas crioulas: como tradição, não só para região, como para 

agricultura como um todo. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista, a pouca disponibilidade das escolas em ceder os alunos para visitar o 

espaço E-Casa, por motivos de greves na educação, pois as aulas iniciaram com grande 

defasagem no calendário previsto para o ano letivo 2018. Isso fez com que a demanda 

esperada para a visitação não correspondesse às expectativas, pois esperava a participação de 
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120 alunos. Outro ponto que cabe ressaltar, foi a falta de transporte, que contribuiu para que 

outras escolas não trouxessem os alunos para conhecer o espaço. As escolas que participaram 

são vizinhas da universidade, considerada como ponto positivo, tem fácil acesso e não 

depende de transporte. Outro fator que não contribuiu para a visitação de outros alunos, foi 

estudar em turnos diferentes da visitação, pois a mesma era só pela manhã até 10 horas, 

devido ao clima que é bastante quente e por alguns morar em outros bairros, o que tornava 

difícil participar.  

Este trabalho foi importante para os alunos que participaram e que o mesmo sirva de 

lição para poder ser propagado, e conscientizar através de ações educativas o maior número 

de alunos da educação básica do município de picos, sobre a importância da preservação do 

patrimônio genético através do viveiro, o qual teve um papel educador na formação desses 

alunos e que puderam absorver os conhecimento e ainda levar para suas casas ou 

comunidades a propagação dessas espécies crioulas dando continuidade à sua conservação. 

Mesmo que este trabalho tenha sido desenvolvido inicialmente para atender a alunos 

do ensino fundamental, a vivência do professor em sala de aula no ensino médio mostraram 

que estes alunos também têm dificuldades em alguns conteúdos das Ciências Biológicas, 

principalmente no que diz respeito à Botânica. Portanto, eles poderiam usufruir do projeto 

para enriquecimento próprio. Também deve-se destacar que um dos objetivos do presente 

trabalho é a promoção do aprendizado, a qual não pode ser negada a ninguém. Esses fatos 

fizeram com que esses alunos fossem aceitos no projeto. Outra questão levada em 

consideração foi a troca de experiências entre os membros dos grupos das diferentes faixas 

etárias. 

Portanto, espera-se que este projeto possa ser ainda vivenciado por alunos de outras 

escolas e de outras cidades ou comunidades rurais da macro região de picos. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS VISITANTES (ESTUDANTES) 

 

1. Já ouviram falar sobre sementes crioulas? 

             Sim (  )         Não (  ) 

2. As sementes crioulas são importantes? 

       Sim (  )         Não (  ) 

3. Por que as sementes crioulas são importantes? 

             (a) Por que são todas iguais 

             (b) Por que é a base da nossa agricultura 

4. Porque as sementes são chamadas de crioulas? 

a. (   ) Porque são puras 

b. (   ) Porque são transgênicas  

5. As sementes fazem parte da nossa alimentação? 

       Sim  (   )       Não  (   ) 

6. Já ouviram falar em viveiro de mudas? 

       Sim (  )         Não  (    ) 

7. Qual a função de um viveiro de mudas? 

a. (    ) Produzir e multiplicar sementes para doação 

b. (    ) Somente plantar  

8. Que destino será dado as mudas que vocês receberam? 

a. Plantar         b.  não sei      c.  somente receber 
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APÊNDICE B 

 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS VISITANTES (PROFESSORES) 

 

1. Considerando o tema do projeto ―Viveiro de Mudas Crioulas como estratégia para 

Educação Ambiental nas Escolas do Município de Picos-PI‖, qual a importância que 

você ver sobre ele? 

2. Qual a sua opinião sobre a iniciativa da construção do viveiro de mudas crioulas? 

3. O viveiro de mudas crioulas, pode contribuir para a conscientização ambiental dos 

Alunos(as)? Por quê?  

4. O projeto sobre o viveiro de mudas crioulas traz algum benefício para a comunidade a 

qual está inserido? Quais são eles? 

5. Qual a importância que você ver na produção de muda no viveiro educador? 
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