
Algodão Consorciado em Roçados de Base Agroecológica 
A Mudança na Vida das Famílias Agricultoras do Assentamento Serrote Agudo (Zé Marcolino) 

  Texto síntese da sistematização da experiência do algodão 
em consórcios alimentares de base agroecológica1 das 
famílias agricultoras do Assentamento Serrote Agudo2 (Zé 
Marcolino), de 2008 a 2012, situado entre os municípios de 
Prata, Amparo e Sumé na microrregião do Cariri Paraibano. 
Terra de poetas como Zé Marcolino e Pinto do Monteiro. 
Metodologia 
A sistematização se baseou em princípios, metodologias e 
instrumentos para envolvimento e reflexão coletiva das 
famílias, resgate da experiência, reflexão de potencialidades, 
fragilidades e suas causas, observação da integração entre os 
subsistemas do agroecossistema, calendário de produção e 
colheita agrícola, mudanças, desafios e lições adquiridas. 
A experiência 
Em 2008 as famílias agricultoras do Assentamento Serrote 
Agudo debatiam as dificuldades da produção do roçado. 
Concluindo que “o rendimento do roçado não pagava a mão 
de obra”. Ao final de 2008 a assessoria técnica do Projeto 
Dom Helder Camara3, em parceria com a Embrapa Algodão, 
promoveu a mobilização e formação das famílias agricultoras 
na produção do algodão em consórcios alimentares de base 
agroecológica. Foram sensibilizadas e cadastradas 22 
famílias, que iniciaram a formação. Os cultivos se iniciaram 
nas chuvas de 2009 com 11 famílias, incorporando as 
culturas e as práticas em bases agroecológicas. 
As práticas 
Na visão das famílias agricultoras, o consórcio trouxe 
inovações, entre elas: (i) resgate da cultura do algodão na 
região; (ii) uso das culturas tradicionais de milho e feijão; 
(iii) incorporou outras culturas, como amendoim, gergelim, 
fava, sorgo, melancia, macaxeira, batata, guandu, e algodão 
(até 50% da área). Cultivou-se palma no primeiro ano, não 
plantada mais pela presença de cochonilha na região; (iv) 
práticas para prevenir a erosão e manter fertilidade do solo; e 
(v) práticas de convivência com o bicudo4 e outros insetos. 

O roçado ampliou a diversidade de culturas e incorporou 
práticas de conservação do solo. Há dificuldades de 
apropriação das curvas de nível e de práticas associadas 
como os camaleões, as famílias alegam que as áreas dos 
roçados são planas, e em reflexão inicial, que exige maior 
mão-de-obra. No entanto, estão conscientes do plantio em 
linhas cortando o sentido da água. Há quem faça o cultivo 
“xadrez”, como Sr. Sebastião, que diz “primeiro corto a 
terra no sentido da água, depois cortando a queda das 
águas, assim se faz uma barreira de proteção para quando a 
água cair”. As famílias dizem que estas práticas não são 
realizadas pelo desconhecimento e por nunca terem feito, 
conforme relata Adeílza “a curva de nível ainda não é bem 
conhecida das famílias, este é o maior problema para sua 
realização, deve-se fazer uma área demonstrativa”. 

No manejo para conservação do solo, eliminar as queimadas 
foi de fácil incorporação, pois apesar de prática antiga para 

                                                 
1 Roçado (agricultura de sequeiro com culturas anuais) de algodão em 
consórcio com culturas alimentares com manejo em bases agroecológicas. 
2 Serrote Agudo é o nome da antiga fazenda, ainda utilizado na referência ao 
assentamento, ou Zé Marcolino, nome formal do assentamento. 
3 Ministério de Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA) / FIDA (Fundo 
Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura) / GEF (Global 
Environment Facility). 
4 Bicudo (Anthonomus grandis), inseto praga de maior impacto econômico 
para a cultura do algodoeiro, causando grandes perdas na produtividade.  

implantação dos roçados, eram poucos presentes no roçado. 
Hoje se faz enleiramento dos “garanchos”. O preparo do solo 
deixou de ser mecanizado. Faz-se compostagem e incorpora-
se matéria orgânica ao solo. Não se aplicam agrotóxicos. É 
feito o controle biológico de pragas e doenças quando o 
monitoramento indicar sua necessidade. É baixa a incidência 
de pragas e seu controle passa pela observação, catação e 
queima do botão floral do algodão atacado pelo bicudo. 
Metade das famílias produziu e aplicou biofertilizantes. 

 
O preparo do solo do consórcio com uso de cultivador e bois 
melhora o rendimento da mão-de-obra. As opiniões se 
dividem quanto a mão-de-obra, alguns como Sr. Geraldo 
alegam que “uma casa com duas pessoas não dá conta da 
colheita de 1 ha”  , outros como Sr. Anselmo consideram “a 
colheita o melhor momento e seu trabalho é rápido”. 

A produção 
A produção do consórcio é grande e integrada aos demais 
sistemas produtivos. A produção de milho e feijão é boa e 
quase toda para alimentação da família, pouco é vendido e 
algumas sequer os vendem. São colhidos em julho e agosto, 
e estocados durante o ano para alimentação da família. O 
gergelim e amendoim também são consumidos pela família, 
processados ou não, como cocada. A boa produção de 
gergelim e seu bom preço no mercado estimulam sua venda, 
entretanto, o acesso ao mercado não está estruturado. A 
produção de melancia, tomate cerejinha, macaxeira, batata, 
fava, guandu, e outros, são exclusivos ao consumo familiar. 

O roçado produz sorgo, guandu, cunhã e milho para a 
alimentação de caprinos, ovinos, bovinos e aves. Os animais 
também se alimentam dos restos culturais do consórcio nos 
dois meses após colheita. Em seguida, no período mais seco 
do ano, os animais se alimentam com a silagem dos produtos 
e restolhos das culturas do roçado. A integração entre roçado 
e criação animal amplia os produtos do agroecossistema, 
como: (i) carne, sobretudo de caprinos e ovinos, e de porco, 
para consumo no assentamento; (ii) leite de cabra e vaca; (iii) 
queijo de vaca, o de cabra tem baixa aceitação local; (iv) 
galinha e ovos de capoeira, bem consumidos pelas famílias. 

Afora os produtos consumidos pelas famílias e a 
comercialização de seus excedentes. Há a produção de pluma 
de algodão, que gera boa renda, e é exclusiva para o 
comércio justo e mercado orgânico. Em 2011 foram 
produzidas cerca de 1.500 kg de pluma por 11 famílias. 
Gerou-se só com a pluma R$ 9.000,00 para o assentamento 
(R$ 6,00/Kg5). O comércio da pluma não se dá com 
empresas compradoras locais, a VEJA é francesa, e a Malha 

                                                 
5 R$ 6,00 é o valor da pluma descontados os impostos da venda. Este valor 
variou de R$ 6,82 (VEJA) a R$ 7,50 (Malhas Martins). 



  Martins é de Minas Gerais. No entanto, as negociações e os 
contratos de compra e venda são realizados diretamente pelas 
famílias, gerando apropriação desses processos. As famílias 
negociaram a venda da pluma já beneficiada, agregando 
valor ao produto e aproveitando o caroço do algodão para 
alimentação animal, que possui alta qualidade protéica e 
aceitação pelos animais. Reforçando a estratégia de integrar 
o roçado à criação, sobretudo, no período mais seco do ano. 

A integração do roçado com a criação de caprinos e ovinos é 
satisfatória. Sr. Anselmo em 2011 registrou o ganho de peso 
do seu rebanho de caprinos e ovinos. Colocou 39 animais um 
mês se alimentando só com os restos culturais de 1,9 ha de 
roçado. Pesaram-se os animais antes de entrar e ao sair da 
área. Saíram 35 animais, perderam-se 4 por mortalidade e 
separação do rebanho, ainda assim, ganhou-se 139,5 kg de 
carne. Antes o sorgo e a silagem alimentavam os animais até 
novembro ou dezembro. Agora integrando palha do milho, 
caroço do algodão e a solta dos animais no roçado após a 
colheita, atravessa o período mais seco do ano, chega até 
janeiro do ano seguinte, início das chuvas e formação de 
pastagens. Isto permite ampliar a quantidade de animais. 

 
A integração do roçado com a criação de galinha de capoeira 
também favoreceu a produção de outros produtos, como a 
carne e ovos de galinha de capoeira. Que além de serem 
comercializados, primeiramente ocupam a mesa das famílias. 
A segurança alimentar 
As famílias citam a relevância da ampliação da produção de 
alimentos, proteínas, fibras e vitaminas para a segurança 
alimentar. Além do milho e feijão, o roçado passou a 
oferecer fava, macaxeira, melancia, amendoim, gergelim, 
maxixe, jerimum, entre outros. Contribuiu para produzir 
alimentos ricos em proteínas como a galinha e ovos de 
capoeira; leite e queijo de cabra e vaca; a carne bovina e 
especialmente de caprinos e ovinos. Muitos produtos são 
processados em fubás, cocadas de gergelim, etc. 

A base da alimentação das famílias integra os alimentos do 
roçado, à criação de aves e ruminantes e aos produtos da 
horta comunitária. A horta é adubada com esterco dos 
animais, que por sua vez, são alimentados por produtos do 
roçado. A horta produz beterraba; alface; pimentão; coentro; 
cebola; cenoura; tomate cerejinha; e plantas medicinais, 
como hortelã, capim santo, cidreira e louro. Que são usados 
para chás, lambedores, xaropes, temperos, etc. 

As famílias adotam estratégias para sustentabilidade de sua 
alimentação, como: (i) produção de alimentos para a família; 
(ii) produção de alimentos para os animais; (iii) alimentos 
saudáveis com produção em bases agroecológicas, livre de 
agrotóxicos e fertilizantes químicos; (iv) consumo de todos 
os alimentos produzidos; (v) armazenar alimentos para o ano 
todo, pois a colheita se concentra em dois meses; (vi) banco 
de sementes para autonomia dos plantios, e dizem que “as 
sementes do Governo muitas vezes não são adaptadas aos 
seus sistemas, que o milho cresce pouco e tem pouca palha”; 
e (vii) a recuperação e conservação do solo, favorece a 

manutenção dos cultivos, da produção, e da regularidade no 
fornecimento de alimentos. 

Além dos alimentos produzidos irem para a mesa das 
famílias, integram a merenda escolar. Muitos alimentos são 
doados para a merenda da escola rural do Assentamento, 
como beterraba, alface, pimentão, coentro, cebola e cenoura. 

 
O consórcio produziu mesmo em condições difíceis. No 
veranico de mais de 40 dias sem chuvas em 2010, os cultivos 
convencionais perderam tudo, enquanto o roçado alcançou 
certa produção. Isto promove regularidade no fornecimento 
de alimentos, um dos princípios da segurança alimentar. 
A distribuição e comercialização da produção 
Grande parte da produção vai para a alimentação da família. 
Dos produtos comercializados, boa parte se faz no próprio 
Assentamento, destacando os produtos da horta comunitária, 
galinhas e ovos de capoeira, e carne de porco.  Comercializa-
se também na feira livre de Sumé, feira de animais e direto às 
famílias da cidade. Vendem-se coentro e alface para 
atravessadores, que pegam o produto na porta com preço 
razoável, comparado ao custo com frete para a cidade. Já os 
atravessadores de milho e feijão não pagam bons preços, e 
vendem bem caro na escassez. O preço do feijão é baixo na 
safra, motivando seu plantio quase exclusivo para consumo. 

O gergelim tem se destacado no consumo pelas famílias e na 
comercialização pelo bom preço na região, acima de R$ 
5,00/Kg. O Sr. Sebastião relatou “consegui vender gergelim 
até por R$ 7,00/Kg”. O gergelim tem boa produção, 
inclusive respondeu bem ao veranico de 2010, demonstrando 
resistência, pois neste período quase não se conseguiu 
produzir milho e feijão. Entretanto, as famílias percebem não 
haver ainda organização para comercializar sua produção. 

O algodão é descaroçado no próprio Assentamento e a pluma 
transportada em fardos para a AMUABAS6, que reúne a 
produção de algodão do Território e envia aos compradores. 
A pluma das famílias agricultoras do Cariri (PB) é vendida 
hoje para o comércio justo com a empresa francesa VEJA; e 
o mercado orgânico para a Malha Martins, de Minas Gerais. 

As famílias se apropriaram das negociações de mercado. Em 
2009 a negociação iniciou entre a assessoria a cadeia do 
algodão e a VEJA. Em 2010, as famílias agricultoras 
sentaram-se à mesa com a compradora (VEJA). Já em 2011 
as famílias negociaram com a VEJA e a Malha Martins, e 
garantiu-se preço de R$ 6,00/Kg de pluma, mesmo que 
ocorresse queda no mercado; adiantamento de 50% do 
pagamento com base na produção estimada; e os 50% final 
na entrega do produto à compradora. A extração do caroço 
foi fundamental para integrar o roçado à alimentação animal. 

As famílias têm vários produtos, insumos e subsistemas 
integrados no agroecossistema familiar, no assentamento, e 
no suprasistema (externo). Como ilustrado acima. 

                                                 
6 AMUABAS - Associação dos Moradores e Usuários de Águas da Bacia do 
Açude de Sumé. 
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1 - mão de obra. 2 - milho, feijão, gergelim, amendoim, pepino, melancia, gerimum, maxixe, fava, macaxeira, batata. 3 - 
sementes milho, feijão, fava, algodão. 4 - restolhos de culturas, sorgo, grãos milho. 5 - grãos e forragens. 6 - milho, caroço de 
algodão, restolhos, sorgo. 7 - esterco - matéria orgânica. 8 - forragem (moleque duro; braúna; aroeira; juazeiro; camará; jurema 
branca, preta e imbira; jucá; maniçoba; feijão bravo; marmeleiro; malva capim; angico; calumbi; algaroba; quixabeira). 9 - 
lenha, carvão, cercas, plantas medicinais. 10 - carne caprinos, leite e queijo bovinos, leite e queijo caprinos (pouco). 11 - 
milho. 12 - esterco galinha. 13 - galinha capoeira, ovos.  14 - beterraba, alface, pimentão, coentro, cebola, cenoura, tomate 
cerejinha, plantas medicinais (hortelã, capim santo, sidreira, louro). 15 - sementes de hortaliças. 16 - milho, feijão, gergelim. 17 
- carne caprinos e ovinos. 18 - doação milho, feijão, gergelim. 19 - campo para educação. 20 - doação hortaliças. 21 - 
beterraba, alface, pimentão, coentro, cebola, cenoura. 22 - milho, feijão, gergelim. 23 - R$ projetos. 24 - vacina e concentrado. 
25 - algodão em pluma. 26 - leite cabra. 27 - carne caprinos, ovinos e bovinos. 

Criou-se um fundo rotativo territorial sob gestão da 
AMUABAS. As famílias destinam R$ 0,50/Kg de pluma de 
algodão produzida. O fundo complementava adiantamento de 
50%, concedendo 100% do valor às famílias na assinatura do 
contrato. Com o aumento da produção de pluma em 2011, os 
recursos do fundo foram insuficientes para a antecipação. 
Retardo no pagamento dos 50% final da safra 2011 levou a 
reflexões sobre fundo rotativo, contratos, apropriação da 
comercialização, e acesso à informação pelas famílias. 

O comércio justo e o mercado orgânico exigem controle de 
procedência dos produtos. A certificação orgânica submetida 
às áreas de roçados atende esta necessidade. Além do 
algodão, abrange os demais produtos, e toda a propriedade. 

 
Espera-se que as famílias beneficiem e comercializem o fio 
do algodão em 2012, e não a pluma. Agregando valor e 
autonomia, pois o fio amplia o mercado comprador. Para 
tanto, o fundo rotativo deverá ser bem gerenciado. 

Dados do roçado de 1,9 ha do Sr. Anselmo em 2011 mostram 
cerca de 1.800 kg de produtos, mais 140 kg de carne dos 
animais alimentados 24 dias somente com restos culturais do 
roçado. Os insumos produzidos (sementes e mão-de-obra 
familiar) no agroecossistema somaram R$ 1.493,55 em 

“equivalente monetário”. Os insumos externos (mão-de-obra) 
foram de R$ 430,00, totalizando R$ 1.923,55. 

A família e os animais se alimentaram com o “equivalente 
monetário” de R$ 1.620,00.  Comercializou-se R$ 4.350,00, 
com total bruto de R$ 6.150,00. No fluxo financeiro saiu R$ 
430,00 e entrou R$ 4.530,00, dando saldo de R$ 4.100,00. 
A participação das mulheres 
As mulheres têm participação ativa em diversas ações e lutas 
do Assentamento. Destacam-se na organização da produção 
na horta comunitária e na conquista da escola, que também 
consideram importantes serem sistematizadas. As mulheres 
têm se integrado ao trabalho no roçado junto com os homens. 
A certificação orgânica 
Desde o início, em 2008 se cadastraram as famílias para 
certificação orgânica dos produtos do roçado, puxado pelo 
algodão que traz esta exigência do mercado. Realizaram-se 
formações e se estruturou processo territorial de certificação 
orgânica, onde o Assentamento Serrote Agudo se insere. 

O sistema de certificação orgânica das áreas e produtos é 
participativo com as famílias agricultoras, que fazem o 
controle interno com inspeções e registros, e validado pela 
certificadora - Instituto Bio Dinâmico (IBD) com inspeções 
dos controles internos e emissão de relatórios anuais. 

As áreas com um ano são certificadas como em conversão; 
com dois anos como orgânica BR - legislação Brasileira; e 
com três anos ou mais como orgânica EU - legislação 
Européia. As 22 famílias envolvidas no algodão em 
consórcios estão nas três categorias. Pois entraram famílias 
nos três anos desta ação. Há um equilíbrio entre entradas e 
saídas de famílias, mantendo a quantidade total. A falta de 
chuvas, recursos financeiros e mão-de-obra para preparo da 
terra e plantio dos roçados é o motivo da rotatividade anual. 
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As famílias percebem que o roçado em consórcio trouxe 
várias mudanças, destacam que “antes os cultivos eram 
somente de milho e feijão, e hoje têm mais culturas, e colhem 
mais produtos de uma só área de uma única vez”. 

O consórcio trouxe oportunidade de trabalho às famílias, 
como relata Sr. José Amaro “deu condições de trabalhar”. 
Antes a produção era menor, gerava pouca renda só com o 
milho e o feijão. Hoje melhorou a produção, quando o milho 
é pouco, o algodão ajuda na renda. O Sr. João Batista que “às 
vezes nem dava para comer, agora produz o que comer e 
ainda gera renda”. Adeílza acrescenta que “hoje também tem 
venda garantida para o que se colher”. 

As famílias consideraram importante a assessoria técnica; o 
planejamento das práticas; e as capacitações para não usar 
veneno, manejo de convivência com o bicudo, rotação de 
culturas, e conservação, como disse Sr. Anselmo “fortalecer 
o solo com a palha do milho, algodão e sorgo, faltando só 
melhorar as práticas de curvas de nível”. 

Algumas famílias recentes na experiência, que não 
realizaram o primeiro plantio, observam pouca diferença do 
que já fazia. Dona Severina Maria relata que “é a mesma 
coisa, só pasto, milho e feijão, de novo tem só o algodão”. 

Uma mudança relevante percebida no roçado em consórcio, 
é que as espécies cultivadas e o solo ficam mais resistentes. 
Sr. Sebastião diz que “o solo não se cansa com uma só raiz 
ao fazer rotação de culturas, não fazer queimada e fazer 
cobertura do solo protege a umidade, e o corte do solo 
cortando a queda da água, segura a água e evita a erosão”. 

As famílias observam mudanças em suas práticas. Mais 
espécies cultivadas e maior cuidado com o ambiente - solo e 
água. Anaclécia relata que “se cuidarmos mais do meio 
ambiente, conseguiremos produzir mais, tanto hoje como no 
futuro, deixando uma terra melhor para nossos filhos”. 
 
Os desafios 
As famílias indicam como desafios, aumentar a renda, obter 
recursos financeiros para ampliar a área de plantio e adquirir 
equipamentos, adesão de mais famílias a agroecologia, 
desenvolver o lugar que vivem, e melhorar a sustentabilidade 
das famílias e dos roçados para deixar aos filhos. Anaclécia 
cita “envolver a todos neste trabalho, sem desmatar e sem 
uso de venenos”. 

Para Sr. Anselmo “o desafio para o futuro já começou, 
famílias aumentando áreas, caminhando para a necessidade 
de ter máquinas para beneficiar o caroço do algodão para 
extração de óleo e a torta para alimentação animal”. 
 
Conclusões 
As famílias concluíram que o roçado em consórcio: (i) 
resgata o cultivo do algodão; (ii) gera renda e complementa a 
feira; (iii) produz mais, cerca de 2,9 t de algodão e 5,5 t de 
alimentos; (iv) integra produção de alimentos, ração para os 
animais e renda (cerca de R$ 1.500,00/ha/ano brutos); (v) 
falta estruturar a comercialização do gergelim; (vi) é mais 
resistente, inclusive às secas; e (vii) não agride, conserva a 
qualidade do solo e do ambiente, pela rotação de culturas, 
não queimar, nem desmatar ou usar venenos. Dona Severina 
Maria diz que “tem a ração para os bichos e o dinheiro do 
algodão no final do ano”. O Sr. Anselmo relata que “o 
consórcio é importante para a agricultura familiar, pois 
produz seu alimento e dos animais, e faz à conservação do 
ambiente, as terras estavam fracas e já se ver resultados”. 
 

 

As lições 
 

Da experiência 
As famílias extraem como lições: (i) apropriar-se mais da 
gestão, contratos e comercialização; (ii) atraso na prestação 
de contas da Associação do Assentamento dificultou acesso a 
recurso para preparo do solo com tração animal; (iii) 
melhorar a comunicação entre a assessoria técnica e as 
famílias; (iv) o cultivo em curvas de nível não é feito por 
maior trabalho, como alegam alguns, é sim por desconhecer, 
não ter visto ou praticado; (v) o consórcio é mais resistente 
que os cultivos de milho e feijão, Sr. Anselmo diz “na seca 
de 2010, quando o algodão estava pendoando, o milho já 
estava seco, e quem plantou apenas milho e feijão na 
vizinhança perdeu tudo, esta resistência ajudou a ter lucro”; 
(vi) o consórcio produz alimentos saudáveis para as famílias 
e os animais; (vii) a assessoria técnica do consórcio deve ser 
mais presente no campo e se comunicar com as famílias; 
(viii) o Projeto Dom Helder Camara apoia o empoderamento 
das famílias, acesso às políticas públicas, melhor gestão de 
projetos, melhoria da qualidade de vida, e contribuiu para 
muitos dos resultados; (ix) a mobilização social apoiou a 
articulação para os consórcios e as demandas das famílias, 
faltam melhor reconhecimento e resgatar as capacitações; e 
(x) as famílias demoraram a cobrar da organização de 
assessoria, que tinha boa profissional, mas, sem condições 
para seu trabalho e não atuou com o consórcio. 

Da sistematização 

A sistematização ampliou o conhecimento sobre os roçados. 
Adeilza relata que “viu muitas coisas que não percebia 
antes, que aprendeu e se apropriou mais sobre os contratos 
de comercialização, a produção de nossas parcelas para 
nossa sobrevivência, e a vida da gente de uma forma geral”. 

Ressaltou-se também a preocupação do grupo com o 
andamento da ação e isso não se percebia antes. Tornou as 
informações do conhecimento de todas as famílias. Pessoas 
bem engajadas na ação relataram que tomaram conhecimento 
de vários aspectos só a partir da sistematização. 

A sistematização foi de fácil compreensão, apesar da origem 
em provocação externa, foi acolhida como necessária, com 
bom envolvimento e apropriação das famílias. 

Foi consenso que as reflexões ajudarão melhorar a ação. O 
Sr. Anselmo resume “a sistematização ajudará convencer 
outras famílias agricultoras”. O professor Paulo Diniz 
salienta “foi uma rica oportunidade das famílias pararem 
para refletir sobre seu trabalho, visando a sua melhoria”. 

 
Famílias agricultoras envolvidas na sistematização 
Abdom Procópio de Lemos José Eduardo Quirino Guimarães 
Adeilza Procópio da Silva Maria das Dores Modesto Rodrigues 
Anaclécia Rodrigues da Silva Maria das Dores Pereira 
Anselmo Coelho da Silva Paulo Roberto de Siqueira 
Djair Miguel da Silva Robson Deonele G. de Andrade 
Eduardo Soares da Silva Sebastião Antônio dos Santos 
Francisco de Assis de Lira Mota Severina Maria da Silva 
Geraldo Caetano de Araújo Severino João da Silva 
João Batista Vieira  

Participantes 
Nielsen Christianni Gomes da Silva1  Ricardo Menezes Blackburn1 
1 - Projeto Dom Helder Camara - SDT/MDA/FIDA/GEF. Educadores 
Paulo César Oliveira Diniz - UFCG. Orientador 
Francisco Fontinele Feitosa - Assessoria técnica ao consórcio, entrevistado. 
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