
NÚCLEO DE TREINAMENTO JOVENS VIVEIRISTAS
UM SEGMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL EM PINDAMONHANGABA

João Bosco da SILVA*
Laércio Toledo CORTÊZ**

Decorridos mais de 4 anos da implantação do Núcleo de Treinamento, Projeto “Jovens Viveiristas” no
Viveiro Florestal de Pindamonhangaba do Instituto Florestal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
vimos surgir no cenário da inclusão social um grande interesse pela educação dos adolescentes. O projeto
seleciona jovens na faixa etária de 14 a 17 anos que, em sistema de parceria entre a Secretaria do MeioAmbiente,
a Prefeitura Municipal e empresas privadas, visam desenvolver estratégias voltadas à solução de problemas de
cunho sócio-econômico, através de cursos profissionalizantes.

Neste sentido, aproveitando a oportunidade de se formar jovens capazes de confrontarem as suas
perspectivas e anseios profissionais e pessoais junto às estruturas do projeto, além de oferecer
aprimoramento e capacitação profissional, é promovido o resgate da juventude, principalmente nos bairros
carentes, oferecendo-lhes oportunidades nos cinco setores estabelecidos pelo Núcleo de Treinamento: Produção
de Mudas, Banco de Sementes, Horta Orgânica,Apicultura e EducaçãoAmbiental.

A realização desta pesquisa justifica-se pelo envolvimento do adolescente estudante com o meio
ambiente. Por meio do desenvolvimento de técnicas de domesticação vegetal, tem-se o envolvimento
conscientizado nas atividades que tendem a capacitar o colaborador a trabalhar em grupo, com a comunidade,
recebendo suporte integrativo e noções profissionais que servirão como alicerce na continuidade do projeto.

Procuramos demonstrar a implantação do projeto Jovem Viveiristas no Viveiro Florestal de
Pindamonhangaba, delineando sua forma organizacional. A realidade a ser pesquisada é transformada em
modelos de atividades distintas que requerem a ação social como complemento, o que faz sentido discutir a
eficácia dos conteúdos assimilados pelos jovens, servindo como roteiros de estudo e exercícios para o
desenvolvimento de pesquisas, considerando o papel relevante da natureza no bojo da Geografia Humana.

São observadas as expectativas geradas na formação de profissionais cidadãos participativos e
construtores de uma sociedade equilibrada, justa e do tão sonhado modelo de Desenvolvimento Sustentável,
que entra definitivamente na agenda deste trabalho, como um propósito de ação social, cujo segmento inclui a
temática da inclusão juvenil, com forte relação com a cultura e a família.

Considera-se como pano de fundo o modelo econômico vigente que, por sua vez, interfere na
sociedade, exigindo cada vez mais um direcionamento para os aspectos de sustentabilidade. Estes questionamentos
tornam-se assunto temático em escala sociológica, principalmente quando o processo de inclusão por conta da
restauração biocultural é incorporado na educação do adolescente, intervindo positivamente no comportamento
e na realidade familiar e escolar do aluno – Jovem Viveirista, o que é representado nesta pesquisa através de uma
correlação social e prática com o Estatuto da Criança e doAdolescente.
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2 METODOLOGIA

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo está sendo realizado numa área de aproximadamente 10 hectares, onde ocorrem as atividades
vinculadas ao Projeto Jovens Viveiristas, no município de Pindamonhangaba, área gerenciada pelos Sistema
Estadual de Florestas - SIEFLOR – da Secretaria de Estado do MeioAmbiente.

O levantamento de campo é desenvolvido como estudo de caso do Projeto, utilizado como base
temática para um Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito das Ciências Sociais, enfatizando a importância
do papel desempenhado pelas parcerias dentro do projeto. Nesta discussão, utilizamos a metodologia de

que abrange os objetivos e fases da pesquisa no aspecto informacional compilatório, interpretativo,
normativo sistemático e semântico, bem como métodos de observação direta e experimental, adequado ao
embasamento bibliográfico.

O conceito de inclusão social refere-se ao “

” (Brasil, 2007)
Neste mesmo direcionamento, para atender aos objetivos da pesquisa, é necessário dialogar com as

disposições estabelecidas pelo Estatuto da Criança e doAdolescente - ECA, no que diz respeito a valores da ação
social, encontrados nos artigos I, 79 e 87 (Brasil, 1990).

A sociedade atual enfrenta graves problemas relacionados à carência de emprego, moradia e
saneamento ambiental. Em termos urbanos e peri-urbanos, destaca-se os direcionamentos proporcionados pelo
Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, que regulamenta o capítulo de política urbana (Artigos
182 e 183) da Constituição Federal de 1988, definindo a função social da cidade como a assistência técnica e
jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos.

O Projeto Jovem Viveirista insere-se neste contexto como alternativa para o estabelecimento de ações
de ordem pública e interesse social, efetivando a função social da cidade em prol do bem coletivo, da segurança,
bem estar dos cidadãos, equilíbrio ambiental e capacitação profissional. Em complemento, em notícia veiculada
no Jornal do Senado (2006), temos que “o Senador Cristovam Buarque (PDT–DF) disse que o Brasil deve
estabelecer prazos para o cumprimento das metas referentes à melhoria da vida das crianças e dos adolescentes
conforme compromisso com a ONU até 2015”.

O desenvolvimento do Projeto Jovem Viveirista como mecanismo de inclusão social juvenil,
possibilita a inserção de jovens e adolescentes em um processo de formação profissional, noções de civilidade e
cidadania, no qual a própria inclusão social é atribuída neste trabalho como resultado esperado da aplicabilidade
de políticas de planejamento socioambiental.

De acordo com Santos (2000), “a cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o
universo, é uma herança, mas também um reaprendizado das relações profundas entre o homem e o seu meio,
um resultado obtido através do próprio processo de viver”. Na abordagem do Projeto Jovem Viveirista é
imprescindível uma mudança de foco da educação tradicional para a cultura ambiental, cujo objetivo é transmitir
ao treinando a importância da herança de nossos antepassados, considerando que “

” (Galvão, 1995).
As FIGURAS 1 a 3 ilustram alguns dos momentos de intervenção do Projeto Jovem Viveirista, com os

familiares e com os próprios treinandos.

Libaut,

processo pelo qual a sociedade se adapta para poder

incluir, em seus sistemas sociais, cidadãos que dela foram excluídos, no sentido de terem sido privados do acesso

aos seus direitos fundamentais .

é a cultura e a linguagem que

fornecem ao pensamento os instrumentos para a sua evolução. O simples amadurecimento do sistema nervoso

não garante o desenvolvimento de habilidades intelectuais mais complexas. Para que se desenvolvam, precisam

interagir com alimento cultural, isto é, linguagem e conhecimento
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FIGURA 1 – A comunicação com os familiares dos Jovens Viveiristas.

FIGURA 2 – Aula teórica sobre produção de mudas.

FIGURA 3 – Mesa metálica de tubetes contendo mudas de azaléia, estágio inicial da manutenção.
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Como o sentido da inclusão não se limita à área social, apresentamos com o Projeto Jovem Viveirista
alternativa de inclusão relacionada ao conhecimento cultural e à possibilidade de geração de renda. Neste
processo, existem alguns instrumentos considerados indispensáveis: a linguagem e o teor empregado para
transmissão das idéias e pensamentos é um deles.

As ações de inclusão juvenil podem colaborar para que o adolescente demonstre sua capacidade,
levando-o a melhorar sua auto-estima. Uma visão de futuro é buscada em complemento, por meio do
empreendedorismo humano sustentável e do desenvolvimento de projetos de negócios ambientais próprios.

Visando cumprir a médio prazo as propostas delineadas no Projeto, foram traçados alguns pilares
básicos. O primeiro deles é manter o foco, devendo-se concentrar em seus pontos fortes; esta orientação é
repassada para o empreendedorismo juvenil, dessa forma, os treinandos estarão mais preparados para obter
sucesso quando ingressarem no mercado de trabalho. O segundo pilar refere-se as parcerias. No sistema de
parcerias, cuja abrangência nos setores torna-se extensiva e participativa no campo da inserção social,
o envolvimento de diversos atores possibilita o desenvolvimento dos cursos de capacitação, considerando sua
estrutura tanto para enriquecimento curricular como para fins de obtenção de bolsa estudo. Destaca-se, o papel
do colaborador para um futuro promissor e próspero dos jovens em função do Projeto “Jovens Viveiristas” e do
Projeto deAção Jovem que aparece do bojo do tema que desenvolvemos.

A pesquisa desenvolvida aponta a existência de uma ação efetiva de inclusão social em âmbito local,
proporcionada pelo Projeto Jovens Viveiristas, caracterizada como ação de cidadania, que observa os seguintes
aspectos: o jovem treinando deve estar participando ativamente do meio escolar; é fornecida uma cesta básica
pela Prefeitura Municipal, entregue no local onde desenvolve o Projeto, no Viveiro Florestal de Pindamonhangaba.
Amesma deverá ser retirada pelos pais ou responsáveis pelo jovem, o que implica no envolvimento familiar.

No âmbito do Projeto, a temática da inclusão social é desenvolvida com o apoio institucional e com
base em parcerias, possibilitando tratar da inserção do jovem adolescente como um significativo processo de
formação profissional incluindo noções de civilidade e cidadania. Pode-se concluir a partir deste estudo de caso,
que existe uma atividade de restauração biocultural, efetiva e consistente, utilizando a geografia humana como
objeto social para apontar positivamente as relações do ser e do agir no ambiente natural, visando àconstrução de
uma sociedade mais sustentável.
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