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Quando os povos do campo 

em sua rica diversidade 

se mostram vivos, dinâmicos, até incômodos, 

fecundam e dinamizam até a escola. 

Nos obrigam a redefinir olhares e 

superar as visões inferiorizantes, negativas 

com que em nosso viciado e preconceituoso olhar 

classificamos os povos do campo 

e seus modos de produção, 

a agricultura familiar e suas instituições 

a família, a escola. 

 

Miguel González Arroyo 

2010 



 

 
 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta as concepções de Educação do Campo atreladas à 

disseminação de saberes. Por meio das pesquisas realizadas durante o tempo 

comunidade, obtivemos resultados que apontaram as práticas agroecológicas como 

vetores de promoção da soberania alimentar nos territórios estudados, nos levando a 

acreditar que a agroecologia pode ser um caminho para a soberania alimentar. Com o 

intuito de elucidar essa ideia, apresentaremos a Agroecologia, articulada à Educação do 

Campo, pois essa entende que uma postura que respeita o camponês, os saberes 

tradicionais, a forma de cuidar da terra e as relações sociais, é muito importante para 

disseminação e promoção da soberania alimentar. Durante nossa pesquisa, pudemos 

verificar que a Educação do Campo, enquanto uma educação viva e relacionada à 

formação humana, se apresenta de maneira oposta ao sistema excludente de educação 

vigente. Esta informação pode ser ratificada quando olhamos para as atividades 

desenvolvidas na Escola Centro do Saber no município de Barra Mansa – RJ e nas 

vivências nos distritos de Nossa Senhora do Amparo e Floriano, deste mesmo 

município. A proposta de apresentar a agroecologia, através da Educação do Campo, 

mostrou-se altamente viável, contemplando aspectos de ensino, pesquisa e extensão, 

comungando com a formação humana, não só das crianças, mas também de suas 

famílias. Nesse sentindo, entende-se que a Educação do Campo praticada em 

consonância as práticas agroecológicas está promovendo questões sociais, econômicas, 

culturais, políticas e ambientais que respeitam e valorizam o modo de vida camponês. 

 

Palavras-chave: Agricultura. Educação do Campo. Agroecologia. Soberania 

Alimentar.    

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work demonstrates the conceptions from the Education of the Countryside 

trailers to the dissemination of knowledge. Through research conducted during the 

community time, we obtained results that pointed out that agroecological practices as 

vectors of promotion of food sovereignty in the territories studied, lead us to believe 

that agroecology can be a path to food sovereignty. In order to elucidate this idea, 

presenting agroecology, which was incorporated by Education of the Countryside, is a 

way of making education, being very important for the education of the field 

dissemination and promotion of food sovereignty. During our research, we could verify 

that the Education of the Countryside, as a living education related to human formation 

presents itself in a way opposed to the current exclusionary education system. This 

information can be ratified when we look at the activities developed at the Centro Saber 

School in the municipality of Barra Mansa - RJ and in the experiences in the district of 

Nossa Senhora do Amparo and Floriano, in the same municipality. The proposal to 

present agroecology, through Education of the Countryside, was highly feasible, 

considering aspects of teaching, research and extension, communicating with the human 

formation, not only of the children but also of their families. In this sense, it is 

understood that Education of the Countryside practiced in consonance with 

agroecological practices is promoting social, economic, cultural, political and 

environmental issues.  
 

Keywords: Agriculture. Education of the Countryside, Agroecology. Food Sovereignty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      



 

 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo presenta las concepciones de Educación del Campo vinculadas a la 

diseminación de saberes. A través de las investigaciones realizadas durante el tiempo 

comunidad, obtuvimos resultados que apuntaron que las prácticas agroecológicas como 

vectores de promoción de la soberanía alimentaria en los territorios estudiados, nos 

llevan a creer que la agroecología puede ser un camino para la soberanía alimentaria. 

Con el fin de elucidar esa idea, presentaremos la agroecología, que fue incorporada por 

la Educación del Campo, pues ésta entiende que una postura que respeta el campesino, 

los saberes tradicionales, la forma de cuidar de la tierra y las relaciones sociales, es muy 

importante para diseminación y promoción de la soberanía alimentaria. Durante nuestra 

investigación, pudimos verificar que la Educación del Campo, mientras una educación 

viva y relacionada a la formación humana se presenta de manera opuesta al sistema 

excluyente de educación vigente. Esta información puede ser ratificada cuando miramos 

hacia las actividades desarrolladas en la Escuela Centro do Saber en el municipio de 

Barra Mansa - RJ y en las vivencias en los distrito de Nossa Senhora do Amparo y 

Floriano, de este mismo municipio. La propuesta de presentar la agroecología, a través 

de la Educación del Campo, se mostró altamente viable, contemplando aspectos de 

enseñanza, investigación y extensión, comulgando con la formación humana, no sólo de 

los niños, sino también de sus familias. En ese sentido, se entiende que la Educación del 

Campo practicada en consonancia a prácticas agroecológicas está promoviendo 

cuestiones sociales, económicas, culturales, políticas y ambientales. 

  

Palabras-claves: La agricultura. Educación del Campo. Agroecología. Soberanía 

Alimentaria. 
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1. EPÍGRAFE 

 

        A proposta inicial deste capítulo, é localizar onde o problema de pesquisa está 

situado, nesse sentido, apresentamos o município de Barra Mansa - RJ1, localizado na 

região do Vale do Paraíba, lugar onde nasci e passei grande parte da minha vida. Sendo 

meu lugar epistêmico, onde experimentei os primeiros processos de socialização, e 

dentre esses processos, tive minhas primeiras experiências com a agricultura e do 

trabalho humano, primeiro com o meu avô, José Vieira, meu avô foi agricultor, pai de 

onze filhos em Timbaúba, Pernambuco. Meu pai é cozinheiro e responsável por me 

mostrar que a cozinha é um lugar onde vamos cuidar do que o meu avô fazia. Esse 

cuidar, por muitos anos não foi óbvio para mim, que pensava que o alimentar era só 

comer, por conseguinte o plantar era somente plantar.  

Souza (2018) nos auxilia a fundamentar nossa percepção: 

Por meio dos saberes tradicionais, a Agroecologia pode ser aprendida e apreendida em 

centros de formação, ou ainda ensinada no núcleo familiar camponês, com os 

conhecimentos sendo passados dos pais para os filhos, como uma agricultura tradicional 

que precedeu a Revolução Verde. Somadas à novas tecnologias, as práticas agrícolas 

tradicionais criam outra percepção para a vida no campo.(SOUZA, 2018, p. 108). 

 

Quando me alimento, e toda vez que me alimento, lembro-me dos ensinamentos 

do meu pai, como tratei a comida na infância, até quando alegava que não gostava de 

determinada comida e acabava dizendo “não vou comer beterraba, eu odeio”. Esse 

“odiar” era mudado quando eu o via com alguns instrumentos nas mãos: a beterraba, 

faca e tábua. Meu pai fazia uma linda flor que não me enchia a boca de água, e sim os 

olhos. Meu avô não sabia ler nem escrever, nunca tinha ido à escola e meu pai parou de 

ir à escola antes de completar a antiga quarta série. Quando todos se mudaram para o 

Sudeste, meu pai precisou aprender alguma coisa para ter um salário, começou como 

                                                           
1“Em meio aos extensos caminhos que ligavam o Rio de Janeiro a São Paulo e Minas Gerais, duramente 

abertos dentro da espessa floresta que ocupava o grande Vale do Paraíba do Sul, surgiu Barra Mansa, 

cujos primeiros indícios de povoamento datam de 1764, quando Francisco Gonçalves de 

Carvalho obtém, junto ao Vice-Rei, uma sesmaria destinada à instalação de uma fazenda de gado e 

mantimentos. O potencial do município na área rural é respeitável, tendo em vista as responsabilidades 

de, também, ser explorado turisticamente, considerando os aspectos históricos de suas fazendas 

centenárias, os singulares aspectos naturais de sua paisagem diversificada, as manifestações da cultura 

local que ainda estão presentes e o acesso fácil aos centros urbanos (Prefeitura Municipal de Barra 

Mansa; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural, s.d.)  disponível em: 

http://www.agencia1.com.br/pmbm/perfil/page/aspectoshistoricos.asp> acessado em 29 de novembro de 

2016. 

http://www.agencia1.com.br/pmbm/perfil/page/aspectoshistoricos.asp
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garçom e foi observando tudo que podia e como podia, foi aprendendo a cozinhar, 

ganhou um cargo de auxiliar de cozinha, depois de alguns anos como auxiliar, passou 

para o cargo de cozinheiro, e nisso, precisou fazer alguns cursos para aprimorar, 

precisou entrar em um supletivo, e depois, era chefe de cozinha industrial, mas o que ele 

sempre gostou de fazer, era a comida artística. 

Passei minha infância criada no sítio dos meus avós paternos, estes que saíram 

de Timbaúba- PE para criar seus onze filhos em Barra Mansa – RJ. A proximidade e 

zelo com a terra e com a comida, fui obtendo ao observar meus avós no campo e meu 

pai na cozinha. No sítio eu e minha família comíamos tudo que meus avós plantavam e 

os excedentes eram vendidos pelo meu avô, que pegava um carrinho de mão com as 

colheitas da estação e saía vendendo nas ruas. Não pude imaginar que essa vivência um 

dia resultaria neste trabalho de conclusão de curso, mas quando comecei a descobrir 

mais sobre a origem da comida que me servia, fui tendo mais consciência que estava ora 

muito próximo, ora muito distante da forma em que vi meus avós manejar a terra. No 

sítio dos meus avós, tinha muita coisa. Lá eles tinham diversidades como: milho, 

mandioca, caqui, jabuticaba, nêspera, pitanga, tamarindo, manga, goiaba, amora, 

banana, limão, laranja, mexerica, abacate, carambola, pêra, fruta do conde, pomelo, noz 

pecã, além de algumas hortaliças e ervas medicinais. Eram todas cultivadas por eles e 

somente no curso de graduação pude perceber que meus avós construíram uma enorme 

produção agroecológica que utilizava da terra para garantir o alimento e sustento de 

nossa família, imprimindo assim em mim, a primeira relação com a terra e com seu 

fruto.  
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2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 

 

Tendo identificado o lugar onde está situado o nosso objeto de pesquisa, 

buscaremos elucidar no item seguinte como chegamos até Barra Mansa, para elucidar as 

relações que viabilizaram a escolha deste lugar. 

Desde o primeiro tempo comunidade do curso de Licenciatura Interdisciplinar 

em Educação do Campo, tenho realizado pesquisas sobre as formas de se fazer 

agricultura no meu lugar epistêmico. No decorrer do curso, pude relacionar a minha 

vida acadêmica, a alimentação, a agricultura familiar com a forma em que vivi minha 

infância em Barra Mansa - RJ. Através da Educação do Campo, especialmente das 

atividades de tempo comunidade, pude aos poucos identificar algumas inquietações, que 

se tornaram um possível problema de pesquisa. Dentre as inquietações que foram frutos 

do meu processo de formação, uma questão se sobressai: como a Educação do Campo 

por meio da Agroecologia pode promover a Soberania Alimentar? 

Nesse sentido o nosso objetivo geral desta monografia, é ampliar as análises 

sobre as potencialidades das ações de Educação do Campo, vinculadas à agroecologia 

para o fortalecimento dos conceitos e práticas concernentes a soberania alimentar. Por 

sua vez, de maneira mais específica, os nossos objetivos podem ser traduzidos em 

definir e relacionar a Educação do Campo, a Agroecologia e Soberania Alimentar, 

apresentar os benefícios da produção agroecológica e os seus resultados para a 

disseminação da soberania alimentar. 

  

BOX 1 – Tempo Comunidade 
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O tempo comunidade do curso de Educação do Campo é um momento onde os alunos 

podem vivenciar em espaços de interlocução com os povos do campo, possibilitando 

que esse momento seja para além de uma vivência, ele também é um espaço formativo 

e de valorização dos povos do campo. Molina e Sá (2012, p. 468). Tendo em vista que 

a formação do sujeito pode estar ligada diretamente as suas vivências. Molina e Sá 

(2012, p. 470).  Observando a articulação entre o tempo universidade e o tempo 

comunidade, onde os alunos ao terem a possibilidade dessa articulação, põem em 

prática os conhecimentos obtidos durante o tempo comunidade. Santos (2012, p. 634).  

BOX 1 - Tempo comunidade 

 

A agroecologia sempre esteve presente em minha vida, antes de conhecer 

enquanto ciência, movimento e prática. Ela esteve presente quando via meu avô preferir 

não utilizar insumos químicos por conta dos malefícios que poderia causar a sua saúde, 

o trabalho que ele fazia na terra era livre do uso de agrotóxicos.  

Utilizamos a abordagem de Rosa (1998), para fundamentar nosso entendimento 

sobre a “agricultura alternativa”, que irá afirmar que as práticas e alguns recursos 

variam, ela “abarca diversas propostas de agricultura cujas práticas e recursos 

tecnológicos empregados variam desde o cultivo na floresta até o cultivo sem-terra”. 

(ROSA, 1998, p. 17): 

Fruto de diferentes concepções - científicas, ideológicas, filosóficas, empresariais e até 

religiosas -, diversas propostas recebem a denominação genérica de agricultura 

alternativa. Nesse grupo destacam-se três importantes correntes: a agricultura de baixo 

insumo, a orgânica e a agroecologia. Existem outras correntes importantes de agricultura 

alternativa, em geral semelhantes às já citadas, apenas se diferenciando na origem ou em 

propostas específicas. (ROSA, 1988, p. 72). 

 

A ideia de fazer meu tempo comunidade em Barra Mansa foi quando olhei para 

toda essa vivência querendo construir algo significativo e fazer algo com ela, já que 

estava sistematizando aquilo que minha família já praticava. Olhar para como os 

agricultores do meu lugar epistêmico estavam desenvolvendo os tipos de agricultura e 

se estas estavam em maior consonância com o modelo de agricultura que foi elucidado 

por muitas vezes no curso de Educação do Campo, enquanto um modelo alternativo e 

que estivesse preocupado com “os valores, as manifestações, os costumes, enfim, com a 

cultura dos agricultores tradicionais.”. (ROSA, 1998, p. 89). Pude chegar ao problema 
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desta pesquisa, a partir da observância desses modelos durante o tempo comunidade e 

também durante o tempo universidade com o embasamento teórico de algumas 

disciplinas. Durante o tempo comunidade pude evidenciar dois grandes tipos de 

agricultura em Barra Mansa nos lugares visitados: A agricultura convencional e a 

agricultura ecológica.  

As pesquisas de tempo comunidade proporcionaram que pudéssemos perceber 

que os dois tipos de agricultura identificados em Barra Mansa, podem ser delimitados 

dentro de dois princípios, o da abundância e o da escassez, os quais irão ser 

desenvolvidos com maior exatidão nos capítulos seguintes quando tratarmos da 

agroecologia e da agricultura convencional.  Estes nos fazem refletir sobre o motivo 

pelo qual pessoas podem escolher o que comer, enquanto outras não. Dito isso, as 

pesquisas realizadas durante o tempo comunidade apontaram as práticas agroecológicas 

como vetores de promoção da soberania alimentar nos territórios estudados, que nos 

levam a acreditar que a agroecologia pode ser um caminho para a soberania alimentar, 

que trabalharemos nos capítulos seguintes. Nesse sentido, ilustramos a tríade 

fundamental que guiará essa pesquisa: Educação do Campo, Agroecologia e Soberania 

Alimentar.  

 

2.1 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentaremos as metodologias utilizadas nesta pesquisa, 

buscando elucidar as formas que trabalhamos. Nesse sentido, para a construção e 

execução dessa pesquisa, utilizamos pesquisa bibliográfica, através do tempo 

universidade no curso Interdisciplinar em Educação do Campo, sendo possível acessar 

algumas bibliografias básicas, em artigos, livros, dissertações, teses, etc., usada nesta 

pesquisa, tais como: Caldart (2012), Molina (2012) e Arroyo (1999) que trabalham 

sobre Educação do Campo; Altieri (2004), Rosa (1998) e Caporal (2008) que trabalham 

as questões referentes à Agroecologia e Stedile e Carvalho (2010), Maluf e Menezes 

(2000) e Meirelles (2004) que versam sobre a soberania alimentar. 
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Compõe parte fundamental desta pesquisa, a metodologia de pesquisa de 

campo2, já que a inserção no ambiente onde está localizado o objeto de pesquisa é 

responsável por possibilitar ao estudante/pesquisador verificar in loco as situações 

descritas na pesquisa bibliográfica e a sua aplicabilidade. Ainda segundo Severino 

(2007): 

Na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio. A coleta 

é feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente 

observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador. Abrange desde os 

levantamentos (surveys), que são mais descritivos, até estudos mais analíticos. 

(SEVERINO, 2007, p. 131-132). 

 

Tripodi et al. (1975, p. 42 -71, apud LAKATOS, 2003, p. 187) explicita que as 

pesquisas de campo possuem três grandes grupos que são: exploratório, quantitativo-

descritivos e o experimental. Nesta monografia foi usada a pesquisa de campo 

exploratória, que Lakatos (2003) define como: 

Investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de um 

problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do 

pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa 

futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. Empregam-se geralmente 

procedimentos sistemáticos ou para a obtenção de observações empíricas ou para as 

análises de dados (ou ambas, simultaneamente). Obtém-se frequentemente descrições 

tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto de estudo, e o investigador deve 

conceituar as inter-relações entre as propriedades do fenômeno, fato ou ambiente 

observado. Uma variedade de procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, como 

entrevista, observação participante, análise de conteúdo etc., para o estudo relativamente 

intensivo de um pequeno número de unidades, mas geralmente sem o emprego de 

técnicas probabilísticas de amostragem. Muitas vezes ocorre manipulação de uma 

variável independente com a finalidade de descobrir seus efeitos potenciais. (LAKATOS, 

2003, p. 188). 

 

Utilizamos também o método da pesquisa-ação, que também foi realizada 

durante a construção desta monografia, sendo caracterizada por Thiollent (1986) como: 

                                                           
2 “As fases da pesquisa de campo requerem, em primeiro lugar, a realização de uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema em questão. Ela servirá, como primeiro passo, para se saber em que estado se 

encontra atualmente o problema, que trabalhos já foram realizados a respeito e quais são as opiniões 

reinantes sobre o assunto. Como segundo passo, permitirá que se estabeleça um modelo teórico inicial de 

referência, da mesma forma que auxiliará na determinação das variáveis e elaboração do plano geral da 

pesquisa. Em segundo lugar, de acordo com a natureza da pesquisa, deve-se determinar as técnicas que 

serão empregadas na coleta de dados e na determinação da amostra, que deverá ser representativa e 

suficiente para apoiar as conclusões.  Por último, antes que se realize a coleta de dados é preciso 

estabelecer tanto as técnicas de registro desses dados como as técnicas que serão utilizadas em sua análise 

posterior.” (LAKATOS,2003, p. 186) 
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A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1986, 

p. 14). 

 

 

Para Fonseca (2002, apud Gerhardt e Silveira, 2009, p. 40), na pesquisa-ação o 

pesquisador terá mais substrato para realização de sua análise, pois este abandona o 

papel de observador e participa de determinada ação efetivamente com os sujeitos.  

O objeto da pesquisa-ação é uma situação social situada em conjunto e não um conjunto 

de variáveis isoladas que se poderiam analisar independentemente do resto. Os dados 

recolhidos no decurso do trabalho não têm valor significativo em si, interessando 

enquanto elementos de um processo de mudança social. O investigador abandona o papel 

de observador em proveito de uma atitude participativa e de uma relação sujeito a sujeito 

com os outros parceiros. O pesquisador quando participa na ação traz consigo uma série 

de conhecimentos que serão o substrato para a realização da sua análise reflexiva sobre a 

realidade e os elementos que a integram. A reflexão sobre a prática implica em 

modificações no conhecimento do pesquisador. (FONSECA, 2002, p. 35, apud 

GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 40).   
 

A pesquisa-ação utilizada durante o tempo comunidade nos possibilitou realizar 

uma leitura de que as atividades desenvolvidas como o mutirão, por exemplo, e a 

intervenção na Escola Centro do Saber, possuem caráter formativo os quais são 

essenciais para esta pesquisa. 

Outra metodologia utilizada foram as entrevistas diretivas com sujeitos atuantes 

nos movimentos de agricultura pesquisados, que por sua vez garante para além da 

leitura feita pelo estudante/pesquisador durante tanto na pesquisa bibliográfica, quanto 

na pesquisa de campo, a participação direta do sujeito entrevistado, não como um 

“sujeito/objeto de pesquisa”, mas como contribuinte e participante direto na pesquisa. 

Tendo em vista que o seu conhecimento não se resume somente na sua prática, mas 

também naquilo que ele pode contribuir com a sua fala, nossa pesquisa trabalha os 

entrevistados como pessoas dotadas de um saber, tão valioso quanto qualquer outro, já 

que muitos desses saberes lhes foram também transmitidos oralmente. Nosso 

entendimento tem por base a descrição de Severino (2007): 

Técnica de coleta de informações sobre um determinado assunto, diretamente solicitadas 

aos sujeitos pesquisadores. Trata-se, portanto, de uma interação entre pesquisador e 

pesquisado. Muito utilizada nas pesquisas da área das Ciências Humanas. O pesquisador 
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visa apreender o que os sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam. 

(SEVERINO, 2007, p. 133). 

 

A partir desta técnica, foram usadas entrevistas não diretivas, que ainda segundo 

Severino (2007), tem por finalidade colher as informações dos sujeitos a partir de seu 

discurso livre. O autor ainda afirma que durante essa técnica, o entrevistador se mantém 

atento em escuta, registra as informações e intervém apenas quando, eventualmente, 

necessita estimular o depoente. “De preferência, deve praticar um diálogo descontraído, 

deixando o informante à vontade para expressar sem constrangimentos suas 

representações.” (SEVERINO, 2007, p. 133).  

 

2.2.RECORTE ESPACIAL: AGROECOLOGIA E AGRICULTURA 

CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA 

 

Segundo informações disponibilizadas do endereço eletrônico da prefeitura, o 

município de Barra Mansa – RJ fica localizado às margens do Rio Paraíba do Sul, na 

região fluminense do Médio Vale do Paraíba, entre as Serras do Mar e da Mantiqueira. 

Fica há 110 km do Rio de Janeiro (RJ), 300 km de São Paulo (SP), 460 km de Belo 

Horizonte (MG), 650 km de Vitória (ES), 85 km do porto de Angra dos Reis (RJ) e 90 

km do porto de Sepetiba, no município de Itaguaí (RJ). São municípios limítrofes: Norte 

(Valença e Quatis); Sul (Rio Claro, Piraí, Bananal – SP); Leste (Volta Redonda, Barra 

do Piraí e Piraí) e Oeste (Resende, Quatis, Porto Real).  
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Fig. 1 - Mapa de Barra Mansa - RJ - Fonte: Wikimediacommons 

 

Barra Mansa - RJ ocupa uma área de 548,9 km², correspondentes a 8,8% da área da 

Região do Médio Paraíba. Está dividido em cinco distritos: Barra Mansa (sede), 

Floriano (2.º), Rialto (3.º), Nossa Senhora do Amparo (4.º) e Antônio Rocha (5.º). 

Dentro de seus limites, cruzam três grandes rios: Paraíba do Sul, Barra Mansa (que deu 

origem ao nome do município) e o Bananal, sendo os dois últimos afluentes do 

primeiro. Está situada numa altitude de 381 metros e seu ponto culminante encontra-se 

a 1.305m na Serra do Rio Bonito (contrafortes da Serra da Mantiqueira), no Distrito de 

Nossa Senhora do Amparo. 

A hidrografia do município é marcada pela presença do Rio Paraíba do Sul, 

drenando vasta região por meio de uma grande quantidade de rios e córregos espalhados 

por toda a superfície. Pela margem direita, os principais afluentes são: Rio Bananal, Rio 

Barra Mansa, Rio Bocaina, Ribeirão Brandão e o córrego Cotiara; pela margem 

esquerda: Rio Turvo e os córregos Ano Bom e Água Comprida. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no censo de 2010, 

a população de Barra Mansa – RJ era de 177.831 pessoas, e em 2016 com o PIB per 

capita de R$ 26.346,46.  
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De acordo com a EMATER3, as atividades agroecológicas, no Rio de Janeiro, têm 

aumentado nos últimos anos. Em 2011 o PRONAF beneficiou diretamente 

27.1394agricultores familiares, enquanto em 2016 foram beneficiados 31.2705 

agricultores familiares, um aumento de aproximadamente 15%.   

 

O termo agricultura familiar corresponde a múltiplas conotações. Apresenta-se como 

categoria analítica, segundo significados construídos no campo acadêmico; como 

categoria de designação politicamente diferenciadora da agricultura patronal e da 

agricultura camponesa; como termo de mobilização política referenciador da construção 

de diferenciadas e institucionalizadas adesões a espaços políticos de expressão de 

interesses legitimados por essa mesma divisão classificatória do setor agropecuário 

brasileiro (agricultura familiar, agricultura patronal, agricultura camponesa); como termo 

jurídico que define a amplitude e os limites da afiliação de produtores (agricultores 

familiares) a serem alcançados pela categorização oficial de usuários reais ou potenciais 

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). (decreto nº 

1.946, de 28 de junho de 1996 apud NEVES, 2012, p. 34 in CALDART,  et al.). 

 

A difusão das práticas agroecológicas em Barra Mansa se manifestam no cotidiano 

dos moradores do município, em específico nos dias terça, quinta e sexta feira, onde 

acontecem no centro à feira com produtos orgânicos dos produtores de Floriano, Santa 

Rita de Cássia, Nossa Senhora do Amparo e Rialto, que preservam ainda as boas 

práticas agroecológicas, garantindo assim, uma produção sem o uso de agrotóxicos. 

Segundo a Prefeitura a produção de hortaliças em Barra Mansa – RJ chega a 300 mil 

toneladas ao ano, e o seu perfil rural mostra o desenvolvimento econômico-social e 

cultural, no decorrer da história e a relevância da agropecuária como catalisador de seu 

progresso e da prosperidade.  

Segundo o censo agropecuário de 2017 realizado pelo IBGE, constata que o sexo 

dos agricultores de Barra Mansa por estabelecimento é de, visto que, durante esta 

pesquisa, foi possível observar que a presença feminina no campo nos territórios 

estudados é perceptível:  

 

                                                           
3Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural é uma empresa pública com patrimônio próprio, 
autonomia jurídica, administrativa e financeira. Foi instituída pelo Decreto 4140 de 7 de abril de 1978, 
de acordo com autorização constante da Lei 6500 de 7 de dezembro de 1977, com objetivos e 
finalidades específicos. Sua missão é apoiar produtores e trabalhadores rurais. 
4Dados retirados do relatório de atividades de 2011, produzido pela EMATER. 
5Dados retirados do relatório de atividades de 2016, produzido pela EMATER. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autonomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autonomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autonomia_financeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
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Gráfico 1 - Sexo dos agricultores de Barra Mansa IBGE (2017). 

 

A idade do agricultor por estabelecimento de Barra Mansa, pelo censo do IBGE em 

2017 foi de: 

 

Gráfico 2 - Classe de idade do agricultor de Barra Mansa: dados retirados do IBGE (2017) 

A cor ou raça dos agricultores de Barra Mansa por estabelecimento, pelo IBGE em 

2017 constata que: 
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Gráfico 3 - Cor ou raça dos agricultores de Barra Mansa: dados retirados do IBGE (2017) 

A escolaridade dos agricultores por estabelecimento constatado pelo IBGE (2017) 

em Barra Mansa, contendo as seguintes informações: Nunca frequentou a escola: 26; 

classe de alfabetização – CA: 23; Alfabetização de Jovens e Adultos - AJA: 6; Antigo 

primário: 203; Antigo ginásio: 100; Regular ensino fundamental: 117; EJA – Educação 

de Jovens e Adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau: 4; Antigo 

científico, clássico, etc.: 1;Regular de ensino médio ou do 2º grau: 25; EJA – Educação 

de Jovens e Adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau: 3; Superior – 

Graduação: 118; Mestrado ou doutorado: 3; Não se aplica: 14.  

 

 

Gráfico 4 - Escolaridade dos Agricultores de Barra Mansa: dados retirados do IBGE (2017) 
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Também segundo o IBGE (2017), os agricultores por estabelecimentos que 

utilizam adubação em Barra Mansa: 

Tabela 1 – A utilização de adubação química e orgânica em Barra Mansa 

 Estabelecimentos 

Adubação química 41 

Adubação orgânica 274 

Adubação química e orgânica 81 

Não utiliza 362 

Tabela 1 - A utilização de adução química e orgânica em Barra Mansa - RJ Fonte: IBGE (2017), adaptado pelo autor. 

 

Durante o Tempo Comunidade do curso interdisciplinar em Educação do Campo, 

foram feitas algumas visitas em dois distritos de Barra Mansa, um foi o distrito de 

Floriano, que recebeu este nome com intuito de homenagear o segundo presidente do 

Brasil, marechal Floriano Peixoto, que morreu em uma fazenda nessa 

localidade.6Segundo o livro Memória Barramansense da Academia Barramansense de 

História (ABH), existia em Barra Mansa, as chamadas “águas do paraíso”, e em 1890, 

na fazenda Paraíso em Floriano, havia um lençol da melhor água mineral. Com os 

anúncios publicados nos jornais do Rio de Janeiro oferecendo o local à exploração, 

acredita-se que foi assim, através desses anúncios, o porquê da vinda do Marechal 

Floriano Peixoto na fazenda, onde o mesmo faleceu. (Memória Barramansense, 2006, p. 

75). 

O segundo distrito visitado foi Nossa Senhora do Amparo, ainda segundo o livro 

Memória Barrramansense, entre 1845 e 1875, “Amparo foi socialmente e 

economicamente um dos maiores e mais importantes distritos do município” (Memória 

Barramansense, 2012, p. 61) de Barra Mansa. O livro relata que sua importância 

provinha das lavouras que contava com fazendeiros abastados. Além das importantes 

fazendas, possuía inúmeros engenhos, olarias e caieiras. “Médicos e professores de 

música, dança, letras, francês, inglês, alemão e teatro.” (Memória Barramansense, 2012, 

p. 61). 

                                                           
6Disponível em: http://www.floriano.barramansarj.com/ acessado em 15 de Março de 2019. 

http://www.floriano.barramansarj.com/
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 Nesses distritos a agropecuária é muito presente, e tanto em Nossa 

Senhora do Amparo, quanto Floriano, possuem a agricultura familiar, e no decorrer 

desta monografia, será detalhada como são desenvolvidas as formas de praticar a 

agricultura nesses distritos, nas famílias visitadas. Antes de trabalharmos melhor a nossa 

hipótese, sentimos a necessidade de aclarar os termos que nos são caros, como por 

exemplo, a Educação do Campo, a Agroecologia e a Soberania Alimentar, que serão 

definidos no próximo capítulo. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO CONCEITUAL: EDUCAÇÃO DO 

CAMPO, AGROECOLOGIA E SOBERANIA ALIMENTAR 

 

 Neste capítulo, conceituaremos a Educação do Campo, a agroecologia e a 

soberania alimentar, relacionando os conceitos a fim de auxiliar nossas reflexões quanto 

à importância da Educação do Campo na disseminação da agroecologia, para se chegar 

à soberania alimentar.    

 

3.1. DESENHANDO A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

A Educação do Campo, surgiu como crítica necessária a situação da educação 

do povo brasileiro que trabalha e vive no campo, tendo vista que a realidade dos povos 

do campo diverge da lógica produtivista imposta pelo sistema capitalista, propondo a 

valorização dos sujeitos do campo, de seus saberes de suas culturas e de seus processos 

de formação social, Caldart (2010): 

 
Esta crítica nunca foi à educação em si mesma porque seu objeto é a realidade dos 

trabalhadores do campo, o que necessariamente a remete ao trabalho e ao embate entre 

projetos de campo que têm consequências sobre a realidade educacional e o projeto de 

país. Ou seja, precisamos considerar na análise que há uma perspectiva de totalidade na 

constituição originária da Educação do Campo. (CALDART, 2010, p. 19). 

 

 

Delinear a Educação do Campo, não é uma tarefa simples, em virtude de sua 

área de abrangência e seu caráter multifacetado, sendo que qualquer tentativa de 

enquadrá-la em moldes de educação já existentes poderia nos levar ao erro, como uma 

análise homogeneizadora e reducionista. Nesse sentido, para entender a Educação do 

Campo, é necessário transcender e realizar uma catarse conceitual, identificando a 

Educação do Campo, não como um simples modelo de educação, mas como um 

organismo vivo, formado por pessoas e direcionado em primeiro lugar a formação 

humana. A proposta de valorização das culturas dos povos do campo e da floresta, 

promovidos pela Educação do Campo é o principal motivo que torna impossível definir 

a Educação do Campo como um simples modelo educacional, sendo um organismo vivo 

que se adapta às realidades e aos ambientes em que está inserido. Se contrapõe 

radicalmente a perspectiva de uma escola regular que está norteada pelos padrões de 

produtividade, inscrita em uma lógica competitiva, logo excludente.  
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Arroyo (1999) aponta que a Educação do Campo está vinculada antes de tudo as 

matrizes culturais dos povos do campo, especialmente nas mudanças culturais 

provenientes dos processos de luta que advém com os movimentos sociais: 

 

Chegamos a outro ponto central, na construção de um projeto e uma prática de educação 

básica do campo: reconhecer que os processos educativos, ou melhor, que a educação 

básica tem que prestar especial atenção às matrizes culturais do homem, da mulher, do 

povo do campo. A escola se vincula ao mundo da produção. Mas a escola se vincula 

sobretudo aos processos culturais inerentes aos processos produtivos e sociais. A escola 

se vincula, sobretudo, às matrizes culturais do povo, da comunidade, às matrizes culturais 

do campo. Se vincula às mudanças culturais que o movimento social provoca. 

(ARROYO, 1999, p. 16). 

 

 

Para Molina (2015), as licenciaturas em Educação do Campo possuem como 

objeto a escola de Educação Básica, possuindo o objetivo de formar educadores para 

além da docência: 

 

Os cursos objetivam preparar educadores para, além da docência, atuar na gestão de 

processos educativos escolares e na gestão de processos educativos comunitários. A 

organização curricular dessa graduação prevê etapas presenciais (equivalentes a semestres 

de cursos regulares), ofertadas em regime de Alternância entre Tempo Escola e Tempo 

Comunidade, tendo em vista a articulação intrínseca entre educação e a realidade 

específica das populações do campo. Esta metodologia de oferta intenciona também 

evitar que o ingresso de jovens e adultos na Educação Superior reforce a alternativa de 

deixar de viver no campo, bem como objetiva facilitar o acesso e a permanência no curso 

dos professores em exercício nas Escolas do Campo. (MOLINA; SÁ, 2011). A matriz 

curricular proposta desenvolve uma estratégia multidisciplinar de trabalho docente, 

organizando os componentes curriculares a partir de quatro áreas do conhecimento: Artes, 

Literatura e Linguagens; Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Natureza e Matemática 

e Ciências Agrárias (MOLINA, 2015, p.152).  

 

 

Complementando, Fernandes e Molina (2017) nos apresentam o agronegócio 

com seu modelo educacional que não aceita a diversidade existente no campo, sendo um 

modelo hegemônico que além de não servir às demandas do campo, é excludente, 

desapropria e acaba desterritorializando os camponeses:  

 

A ruralidade do agronegócio necessita de uma educação voltada para a manutenção desse 

mundo rural, produtor de uma questão agrária que desterritorializa continuamente os 

camponeses no mundo inteiro. Esse é o modelo hegemônico vigente no campo, que tem 

como codinome “agronegócio”. É contra esse modelo que as experiências, as propostas, 

os projetos e os programas de educação, aqui relatados, lutam, para superar a 

monocultura das mentes que não aceitam a diversidade genuína do campesinato. Em cada 

um dos países pesquisados, os movimentos camponeses e indígenas têm construído 

políticas educacionais com a participação popular e desafiado os governos e as 
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universidades a se superarem na construção da diversidade na educação. (FERNANDES; 

MOLINA, 2017, p. 539).  

 

 

A Educação do Campo vem sendo construída com os movimentos sociais7, 

contudo está em constante combate contra forças hegemônicas capitalistas vindas dos 

municípios, Estado, sistemas educativos privados, grandes corporações, etc. A 

Educação do Campo se apresenta contra os programas educacionais que estão atrelados 

ao agronegócio e ao sistema educacional excludente. Segundo Fernandes e Molina 

(2017): 

 

No Brasil, a Educação do Campo nasceu na segunda metade da década de 1990 e tem 

como referência o I Encontro Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária 

(I ENERA), realizado de 28 a 31 de julho de 1997, na Universidade de Brasília (UnB), 

tendo como seu principal protagonista o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). Desde então vem sendo construída por diversos movimentos socioterritoriais, 

universidades, governos municipais, estaduais e federal, e disputada por empresas 

capitalistas que procuram cooptar uma iniciativa do campesinato como forma de 

subordinar as políticas educacionais ao projeto societário que representam. O avanço do 

neoliberalismo tem tornado essa disputa ainda mais acirrada, pois determina cada vez 

mais as políticas de governo. Vivemos um momento de refluxo das políticas 

educacionais, mas com resistência da sociedade organizada. No campo, os movimentos 

camponeses e indígenas são os protagonistas dessa resistência. (FERNANDES; 

MOLINA, 2017, p. 540). 

 

 

Em contrapartida, durante nossa pesquisa, pudemos verificar in loco que a 

Educação do Campo enquanto uma educação viva e relacionada à formação humana se 

apresenta de maneira oposta ao sistema excludente de educação vigente. Esta 

informação pode ser ratificada quando olhamos para as atividades desenvolvidas na 

Escola Centro do Saber. A proposta de apresentar a agroecologia, através da Educação 

do Campo, mostrou-se viável, contemplando aspectos de ensino, pesquisa e extensão, 

comungando com a formação humana, não só das crianças, mas também de suas 

famílias, como apontaremos ao longo desta monografia. 

                                                           
7A Educação do Campo, segundo Souza (2018) nasce “das demandas dos movimentos camponeses na 

construção de uma política educacional para os assentamentos de reforma agrária, e que é um fato 

extremamente relevante na compreensão da história da Educação do Campo, já que dessa demanda surgiu 

também o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e a Coordenação Geral de 

Educação do Campo. As expressões Educação na Reforma Agrária e Educação do Campo nasceram 

simultaneamente, são distintas e se complementam; mas a Educação na Reforma Agrária refere-se às 

políticas educacionais voltadas para o desenvolvimento dos assentamentos rurais, sendo então parte da 

Educação do Campo, compreendida como um processo em construção que contempla em sua lógica a 

política que pensa a Educação como parte essencial para o desenvolvimento do campo.” (SOUZA, 2018, 

p. 172).  
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Poderiam também as Licenciaturas em Educação do Campo vir a ser importantes espaços 

de apoio para a conquista de novos cursos superiores para os camponeses, em áreas do 

conhecimento que são fundamentais para a construção de uma nova matriz tecnológica de 

produção no campo, ligadas, por exemplo, à promoção da agroecologia e à soberania 

alimentar (MOLINA, 2015, p. 161).  
 

 

Caldart (2012) ao se referir a Educação do Campo, utiliza o termo “consciência 

de mudança” para explicitar que a luta social pelo acesso à Escola, segundo a autora, é 

feita pelo trabalhador do campo, sendo que a “Educação do Campo não é para nem 

apenas com, mas sim, dos camponeses, expressão legítima de uma pedagogia do 

oprimido.” (CALDART, 2012, p. 263):  

 
Suas práticas reconhecem e buscam trabalhar com a riqueza social e humana da 

diversidade de seus sujeitos: formas de trabalho, raízes e produções culturais, formas de 

luta, de resistência, de organização, de compreensão política, de modo de vida. Mas seu 

percurso assume a tensão de reafirmar, no diverso que é patrimônio da humanidade que 

se almeja a unidade no confronto principal e na identidade de classe que objetiva superar, 

no campo e na cidade, as relações sociais capitalistas. (CALDART, 2012, p. 263). 

 

 

Nesse sentido, acreditamos que tendo aclarado oque entendemos por Educação 

do Campo, podemos dar sequência a categorização dos elementos fundamentais de 

nossa pesquisa. Desta forma, nos itens seguintes nós nos propomos a também elucidar 

pontos conceituais concernentes a agroecologia e a soberania alimentar.  

 

 

3.2. DESENHANDO AGROECOLOGIA 

 

Para definirmos a agroecologia, fizemos um apanhado de alguns dos principais 

teóricos que versam sobre Agroecologia. Durante a pesquisa bibliográfica, 

identificamos que os teóricos que nos ajudariam a trabalhar esse conceito seriam: 

Ruckert (2014); Rosa (1998); Souza (2018); Altieri (2004); Guhur et Toná (2012). 

 

Segundo Guhur e Toná (2012) o termo agroecologia acabou sendo popularizado 

nos anos 80, através de Miguel Altieri e Stephen Gliessman no Brasil, pela contestação 
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à Revolução Verde8. O termo no Brasil foi se popularizando até chegar em 1989, “com 

a publicação do livro Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa, de 

Miguel Altieri (1989). Em seguida, nos anos 1990, “as organizações não 

governamentais (ONGs)” (GUHUR et TONÁ, 2012, p. 61) foram, segundo os autores, 

os principais disseminadores da agroecologia. Nos anos 2000, a agroecologia foi 

incorporada pelos camponeses vinculados à Via Campesina. 

A partir daí a agroecologia começou a ser pauta de congressos, como o Encontro 

Nacional de Agroecologia (ENA), e também com o Congresso Brasileiro de 

Agroecologia. Os autores vão dizer ainda que a partir desses dois eventos, duas 

entidades de abrangência nacional foram resultadas: “a Articulação Nacional de 

Agroecologia (ANA), fundada em 2002, e a Associação Brasileira de Agroecologia 

(ABA), fundada em 2004.” (GUHUR; TONÁ, 2012, p.61). 

A agroecologia está em consonância aos povos do campo e suas práticas de 

agricultura, ela os assegura o acesso à terra e aos recursos naturais, e também os 

camponeses possam ter consciência das políticas públicas que os permeiam, Pereira 

(2015) se apoia em teóricos que discutem a agroecologia para afirmar que: 

 

O que se coloca em pauta, então, ao tratarmos de agroecologia, não é simplesmente um 

modelo técnico de agricultura, mas também questões culturais, econômicas e políticas 

relacionadas a este modelo. Nesse sentido, é possível afirmar que a agroecologia supõe a 

defesa dos territórios dos povos do campo e de seus modos de vida; supõe que a eles seja 

assegurado o acesso à terra e aos recursos naturais; que tenham o direito ao conhecimento 

e aos incentivos das políticas públicas. Sob tal perspectiva, a agroecologia aponta para 

uma luta contra hegemônica na produção e quiçá para a utopia de superação do próprio 

capitalismo (LEFF, 2002; ALTIERI, 2012; GLIESSMAN, 2001, apud, PEREIRA, 2015, 

p. 74). 

 

 

Ruckert (2014) afirma que a agroecologia é “uma nova abordagem da 

agricultura e do desenvolvimento agrícola que alie os recursos da agricultura tradicional 

local com os conhecimentos e métodos ecológicos modernos.” (RUCKERT, 2014, p. 

                                                           
8 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, e início da Guerra Fria, o problema da fome no mundo se 

agravou, sobretudo nos países anteriormente chamados de “terceiro mundo”, a indústria química e de 

insumos que crescia, segundo ROSA (1998), acabou, durante as décadas de 50 e 60 contribuindo para que 

as fundações Ford, Rockefeller e Kellog, a Agência Internacional para o desenvolvimento e a FAO - 

Organização para Alimentação e Agricultura da ONU, criassem um conjunto de propostas para erradicar 

a fome nesses países, conhecida como a Revolução Verde, “apresentada como modelo para a solução do 

problema da fome mundial, a Revolução Verde visava o aumento substancial da produção de alimentos, 

baseando-se no uso intensivo de insumos químicos, sementes melhoradas (VAPs) e mecanização das 

lavouras” (ROSA, 1998, p. 19) 
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162).   

 

 Para Rosa (1998), a agroecologia permeia campos da sustentabilidade, 

estabilidade e equidade social, este autor acredita que a realidade rural está baseada em 

conceitos flexíveis e relacionáveis entre si, tal qual a dinâmica, interdependência e 

incerteza: 

 
Dinâmica: Ressalta que os processos agrícolas e ambientais não são estáticos, mas estão 

sim em constante transformação, possuindo uma história e um potencial de mudança no 

futuro. Interdependência: destaca a importância das relações entre os aspectos físico, 

biológico e social. Incerteza: considera que os processos agroecológicos são possuidores 

de relativa flexibilidade, em razão da natureza interdependente e da dinâmica dos 

elementos envolvidos, o que os torna passíveis de oscilações e indeterminações. (ROSA, 

1998, p. 84). 

 

 

Machado (2013) destaca que a Agroecologia se consolida como uma “conduta 

capaz de, não só confrontar-se com o agronegócio, mas de recompor o ambiente, 

produzir alimentos limpos para a humanidade, outorgar cidadania, especialmente aos 

pequenos produtores”. (MACHADO, 2013, p. 238). Altieri (2004) afirma que aliados a 

ideias sustentáveis, a agroecologia se une a dimensões políticas, ecológicas, sociais e 

culturais, o autor vai afirmar que: 

 
A agroecologia fornece uma estrutura metodológica de trabalho para a compreensão mais 

profunda tanto da natureza dos agroecossistemas como dos princípios segundo os quais 

eles funcionam. Trata-se de uma abordagem que integra os princípios agronômicos, 

ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre 

os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo. Ela utiliza os agroecossistemas como 

unidades de estudos, ultrapassando a visão unidimensional - genética, agronomia, 

edafologia - incluindo dimensões ecológicas, sociais e culturais. Uma abordagem 

agroecológica incentiva os pesquisadores a penetrar no conhecimento e nas técnicas dos 

agricultores e a desenvolver agroecossistemas com uma dependência mínima de insumos 

agroquímicos e energéticos externos. O objetivo é trabalhar com e alimentar sistemas 

agrícolas complexos onde as interações ecológicas e sinergismos entre os componentes 

biológicos criem, eles próprios, a fertilidade do solo, a produtividade e a proteção de 

culturas. (ALTIERI, 2004, p. 23). 

 

 

Portanto a agroecologia, não pode ser pensada como uma mera forma de se 

praticar agricultura ou somente um tipo de agricultura que não envolva questões sociais. 

A agroecologia está envolta por essas questões, ela acaba com a alienação do camponês, 

pois este, através dela, terá consciência das questões que permeiam o campo, antes da 

prática de agricultura, ele terá consciência de questões como: políticas, agrárias e 

sociais. É por isso que é impossível tratar da agroecologia sem permear as questões de 
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soberania alimentar, pois, através da agroecologia, a soberania alimentar fica muito 

mais clara. A prática agroecológica é uma contraposição ao modelo de monocultura do 

capitalismo, mesmo que o agronegócio se apresente como a solução para a fome, agora 

estamos aptos a dizer que este modelo não promove a soberania alimentar, que será 

estabelecida a seguir.  

 

 

 

3.3. DESENHANDO A SOBERANIA ALIMENTAR 

 

 

O conceito de soberania alimentar, segundo Meirelles (2008) inicia a partir da 

Via Campesina9, com a necessidade de questionar as noções de segurança alimentar: 

O termo "Segurança Alimentar" começou a ser utilizado após o fim da Primeira Guerra 

Mundial. Com a traumática experiência da guerra, vivenciada sobretudo na Europa, 

tornou-se claro que um país poderia dominar o outro controlando seu fornecimento de 

alimentos. A alimentação seria, assim, uma arma poderosa, principalmente se aplicada 

por uma potência em um país que não tivesse a capacidade de produzir por conta própria 

e suficientemente seus alimentos. Portanto, esta questão adquiria um significado de 

segurança nacional para cada país, apontando para a necessidade de formação de estoques 

"estratégicos" de alimentos e fortalecendo a ideia de que a soberania de um país dependia 

de sua capacidade de auto suprimento de alimentos.” (MALUF et MENEZES, 2000, p. 

1). 

 

Para que o agricultor tenha condições justas e saudáveis de como plantar, 

condições que contemplam a sua saúde e também a saúde de quem consome seus 

produtos, utilizando de recursos que não agridem ao meio ambiente, Menezes (2000) 

apresenta a soberania alimentar como intuito de combater o modelo excludente do 

capital e garantir a produção de alimentos. Nessa perspectiva, ele também afirma que a 

fome nas regiões empobrecidas nos países periféricos, acaba por revelar a insegurança 

alimentar – tanto no campo, quanto nas áreas urbanas. Para este autor, a necessidade da 

solidificação do campo enquanto área de produção de alimentos fomenta a soberania 

alimentar, pois campo e cidade estão juntos quando se refere ao descuido do capital. 

                                                           
9 “A Via Campesina é uma organização mundial que articula movimentos camponeses em defesa da 

agricultura familiar em pequena escala e agroecológica para garantir a produção de alimentos saudáveis. 

Entre seus objetivos, constam a construção de relações de solidariedade, reconhecendo a diversidade do 

campesinato no mundo; a construção de um modelo de desenvolvimento da agricultura que garanta a 

soberania alimentar como direito dos povos de definirem suas próprias políticas agrícolas; e a preservação 

do meio ambiente, com a proteção da biodiversidade.” (FERNANDES, 2012, p. 757). 
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BOX 2 – A via campesina originou-se em 1992, quando as lideranças camponesas 

do continente americano e europeu estavam participando do II Congresso da 

Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicarágua (Unag), que foi 

realizado em Manágua. Ainda segundo o autor, a I Conferência da Via Campesina 

aconteceu na cidade de Mons, na Bélgica, em 1993 e foram elaboradas linhas 

políticas iniciais e se definiu sua estrutura. A II Conferência da Via Campesina 

aconteceu em 1996, na cidade de Tlaxcala, no México, e segundo o autor, contou 

com a participação de 37 países e 69 organizações nacionais. A III Conferência da 

Via Campesina aconteceu em 2000 em Bangalore, na Índia, contando com a 

participação de 40 países e 100 delegados. A IV Conferência da Via Campesina 

aconteceu no Brasil, em 2004 contando com a presença de 400 delegados e 76 

países, representando 120 movimentos camponeses. (FERNANDES, 2012, p. 765-

766). AV Conferência da Via Campesina aconteceu em Maputo, em Moçambique, 

contou com a presença de 60 delegados e 69 países, representando 148 

movimentos camponeses. Em 2003 a Via Campesina acabou compreendendo “a 

soberania alimentar como direito dos povos, de seus países e das uniões de Estado 

de definirem suas políticas agrícolas e alimentares, sem sofrer dumping de outros 

países.”. A Via Campesina ainda realiza a Campanha Global pela reforma agrária, 

que tem “fortalecido a resistência internacional às políticas do mercado de terras e 

mobilizando o apoio internacional para a defesa de um modelo de 

desenvolvimento rural que se baseie na unidade familiar e na comunidade.” 

(FERNANDES, 2012, p. 765-766). Nesse plano, as políticas agroecológicas foram 

associadas para a garantia da biodiversidade e também para a proteção de recursos 

genéticos.  

BOX 2 - Via Campesina 

A soberania alimentar para Stedile e Carvalho (2010), deveria ser adotada por 

todos os países e por todas as nações, com a garantia que se produza alimentos 

necessários para a sobrevivência da população. Os autores vão discutir o porquê a 

soberania alimentar possui um conceito mais amplo que segurança alimentar, para eles: 

 
Esse conceito revela uma política mais ampla do que a segurança alimentar, pois parte do 

princípio de que, para ser soberano e protagonista do seu próprio destino, o povo deve ter 

condições, recursos e apoio necessários para produzir seus próprios alimentos. Acredita-

se que, em todas as regiões do planeta, por mais diferentes e inóspitas que sejam, há 

condições de produzir os alimentos adequados para a população local. Portanto, as 
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políticas públicas dos governos, Estados e instituições, e as políticas dos movimentos de 

agricultores e da população em geral devem ser direcionadas para garantir os recursos e 

as condições técnicas necessárias para alcançar a condição de produzir todos os alimentos 

básicos que um povo necessite em seu próprio território. (STEDILE; CARVALHO, 2010, 

p. 714). 

 

 

A soberania alimentar para Meirelles (2004) remete uma amplitude de relações, 

que o autor irá definir como “o direito dos povos de definir sua política agrária e 

alimentar”, a garantir o abastecimento da população, além da preservação do meio 

ambiente, e também a “proteção de sua produção frente à concorrência desleal de outros 

países.” (MEIRELLES, 2004, p. 11): 

 
Nesta perspectiva, a noção de Soberania Alimentar incorpora várias dimensões – 

econômicas, sociais, políticas, culturais e ambientais – relacionadas ao direito de acesso 

ao alimento; à produção e oferta de produtos alimentares; à qualidade sanitária e 

nutricional dos alimentos; à conservação e controle da base genética do sistema 

alimentar; às relações comerciais que se estabelecem em torno do alimento, em todos os 

níveis. (MEIRELLES, 2004, p. 11). 

 

 

 

Souza (2018) usa definições da Via Campesina para afirmar que a agroecologia 

é necessária para que haja a soberania alimentar, pois a agroecologia, é vital para os 

povos alcancem uma sociedade quem não haja propriedade privada dos meios de 

produção e dos bens naturais. A agroecologia é importante para que não haja opressão e 

exploração:  

 

Declaramos que la Agroecología es necesaria para que los pueblos garanticen la 

soberanía alimentaria y energética para la emancipación humana, además, la agroecología 

es vital para el avance de la lucha de los pueblos para la construcción de una sociedad en 

donde no haya la propiedad privada de los medios de producción y de los bienes 

naturales, ni ningún tipo de opresión y explotación, cuyo fin no es la acumulación (La Via 

Campesina, 2013, p.19, apud SOUZA, 2018, p. 86). 

 

 

Souza (2018) ainda vai afirmar que a prática da agroecologia é fundamental para 

que a nossa soberania alimentar seja efetivada: 

Expressar diante do modelo de campo que está imposto, que o campo é um espaço 

multifacetado, e que mesmo com avanço do capital sobre as relações no campo 

estabelecidas, sobretudo com a perda da autonomia camponesa – através do controle de 

sementes, da produção em larga escala de monoculturas em contraposição as culturas de 

subsistência, do uso de insumos químicos na produção, das linhas de crédito que geram 

endividamento dos produtores camponeses, da utilização de máquinas no processo, etc. - 

existe alternativa, é resistir. Praticar a Agroecologia é se contrapor ao modelo de campo 

imposto pelo capital, onde o agronegócio é propagandeado como única e salvadora saída, 
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quando sabemos que este modelo é predatório e segregador e, ao voltar-se 

prioritariamente para a produção de commodities, não promove a nossa soberania 

alimentar. (SOUZA, 2018, p. 208). 

 

3.4. TECENDO OS FIOS ENTRE EDUCAÇÃO DO CAMPO, AGROECOLOGIA 

E SOBERANIA ALIMENTAR 
 

Os caminhos trilhados durante essa pesquisa nos levam a perceber que a tríade, 

“Educação do campo – Agroecologia – Soberania Alimentar” são áreas do 

conhecimento marcadas por luta e resistência e se interligam entre si. Molina e 

Fernandes (2017) apontam para uma estreita ligação da Educação do Campo e a 

Agroecologia: 

 

A Educação do Campo é um paradigma educacional com produção teórica, projetos 

educacionais, políticas públicas em uma práxis de transformação da realidade a partir da 

luta contra o capitalismo. A agroecologia foi incorporada pela Educação do Campo como 

paradigma produtivo, não só porque esse modo de produzir tem suas origens no 

campesinato, mas também porque representa hoje um pilar fundamental do confronto 

necessário à lógica de produção da agricultura capitalista, criadora do agronegócio. 

(MOLINA; FERNANDES, 2017, p. 541). 
 

 

Molina (2017) traz uma contribuição significativa para a nossa pesquisa, 

ratificando a ligação entre a “Educação do Campo –Agroecologia – Soberania 

alimentar” apresentada nesta pesquisa como organismos indissociáveis. Molina (2017 

apud Michelloti, 2014) também afirma que para a promoção da soberania alimentar, a 

agroecologia se faz fundamental. A Educação do Campo incorporou a agroecologia, e 

esta, por sua vez colabora para que sejam possíveis questionamentos sobre as condições 

que os camponeses se encontram, Molina (2017) afirma que: 

 
Enfrentar esse processo intensificado de concentração fundiária, expulsão do território e 

perda dos espaços de trabalho e de estudo, e das condições da reprodução material de 

suas vidas, exige dos camponeses o aprendizado de organização e resistência para poder 

continuar existindo e trabalhando de acordo com o que são, camponeses. A Educação do 

Campo como práxis social é instituída e instituinte do projeto de campo proposto por 

esses coletivos constituídos, fundamentado na organização da agricultura a partir da 

agroecologia, tendo como foco a promoção da soberania alimentar (MICHELLOTI, 2014, 

apud MOLINA, 2017, p. 593).  

 

Os autores utilizados até agora como, Molina (2017), por exemplo, e as 

vivências do tempo comunidade que compõe a pesquisa de campo desta monografia, 

https://www.redalyc.org/html/873/87353321005/
https://www.redalyc.org/html/873/87353321005/
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nos mostram que, os termos não podem ser vistos sozinhos, pois, eles fazem uma tríade 

que será apontada no capítulo das vivências.  

Tendo esclarecido os termos e suas relações, veremos no próximo capítulo, 

como as vivências durante o tempo comunidade foram importantes para obter resultados 

que apontaram as práticas agroecológicas como vetores de promoção da soberania 

alimentar nos territórios estudados. E isso nos leva a acreditar que a agroecologia pode 

ser um caminho para a soberania alimentar. Com o intuito de elucidar essa ideia, 

apresentaremos a agroecologia, que foi incorporada pela Educação do Campo, pois esta 

entende que uma postura que respeita o camponês, os saberes tradicionais, a forma de 

cuidar da terra e as relações sociais é muito importante para disseminação e promoção 

da soberania alimentar.  
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4. EDUCAÇÃO DO CAMPO NA DISSEMINAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS 

 

A pesquisa de campo foi realizada durante os períodos de tempo comunidade, 

sendo realizadas visitas em áreas rurais do município de Barra Mansa – RJ. Como a 

fazenda do Salto no distrito de Floriano e também no distrito de Nossa Senhora do 

Amparo. Entrevistei alguns agricultores, visitei as suas respectivas plantações onde foi 

possível constatar que em Floriano os agricultores mantinham o modelo agroecológico, 

enquanto os de Nossa Senhora do Amparo praticavam o modelo convencional, 

conforme apresentaremos nos capítulos a seguir. Entrevistei também, alguns 

consumidores da feira da Garé10 em Barra Mansa, onde os produtores de ambos os 

distritos vendem suas produções. Durante a pesquisa de campo, fui com os agricultores 

de ambos os distritos conhecer o processo de venda de seus produtos. Ambos os 

agricultores vendem seus produtos na mesma feira. 

 

Fig. 1 - Feira da Garé (2016) - Fonte: Acervo pessoal 

 

                                                           
10Garé: Estação Ferroviária em Barra Mansa - RJ. 
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Houve também pesquisa de campo na Escola Centro do Saber ainda no 

município de Barra Mansa, onde pude fazer intervenções e apresentar para as crianças 

da escola que através da agroecologia é possível obter a soberania alimentar. Os 

membros que compunham a equipe da escola, incluindo, pais, professores, funcionários 

da manutenção da escola, etc., participaram ativamente na intervenção, que por sua vez, 

foi de suma importância. Durante essa atividade, foram elaboradas diversas atividades, 

com auxílio da comunidade escolar, para que, no final delas, todos pudessem ter 

consciência da agroecologia e da soberania alimentar. 

 

4.1.AGRICULTORES DE FLORIANO E DE NOSSA SENHORA DO 

AMPARO, BARRA MANSA – RJ 

 

 Os distritos de Nossa Senhora do Amparo e Floriano possuem áreas com vastas 

plantações e pastos. Sabemos que o acesso a um alimento de qualidade é direito de 

todos11, logo, como afirma Meirelles (2004) se sobrepondo a qualquer fator econômico, 

político ou cultural.  

A alimentação saudável é de suma importância para o nosso desenvolvimento, e 

todas as pessoas precisam ter acesso a uma comida segura e que contemple as demandas 

nutricionais do corpo, a garantir o bom desenvolvimento do nosso organismo. Neste 

contexto, identificamos como os agricultores de Barra Mansa, sobretudo desses distritos 

anteriormente citados, constroem o processo de cultivo com seu determinado modelo de 

agricultura. 

 É importante fazermos uma diferenciação das formas de cultivo, ou seja, da 

convencional e agroecológica, pois, servirá para classificar em qual desses modelos, a 

soberania alimentar se faz mais digna.  

                                                           
11O direito humano à alimentação adequada está contemplado no artigo 25 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948. Sua definição foi ampliada em outros dispositivos do Direito Internacional, 

como o artigo 11 do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Comentário Geral nº 12 da 

ONU. No Brasil, resultante de amplo processo de mobilização social, em 2010 foi aprovada a Emenda 

Constitucional nº 64, que inclui a alimentação no artigo 6º da Constituição Federal. No entanto, isso não 

necessariamente significa a garantia da realização desse direito na prática, o que permanece como um 

desafio a ser  enfrentado. Disponível em: 

http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/artigos/2014/direito-humano-a-alimentacao-adequada-

e-soberania-alimentar acessado em 02 de junho de 2019. 
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No caso da família visitada no distrito de Nossa senhora do Amparo, o modelo 

de agricultura identificado é o convencional e o assentamento visitado em Floriano, 

onde os agricultores possuem certificação fornecida pela ABIO (Associação de 

Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro)12. E muitos agricultores da 

fazenda do Salto, seguem o modelo agroecológico, estes entendem as dimensões 

sociais, técnicas, culturais, que este modelo proporciona.. 

Para definirmos o que é a agricultura convencional, apresentando as ideias de 

Possenti (2007), que irá dizer que esse modo convencional/tradicional, visa à produção 

como mais importante que o meio ambiente, se preocupando pouco com a conservação 

e com as substâncias tóxicas que o alimento levará para as prateleiras. Muitas vezes, 

segundo Possenti (2007) essa prática prejudica os solos além de poluí-lo, assim como a 

água por conta das substâncias tóxicas utilizadas acaba contaminando o agricultor e por 

conseguinte, os alimentos. Ocorre também o “desflorestamento, a diminuição dos 

recursos não renováveis” [...] “são alguns dos inúmeros impactos ambientais os quais 

ocorrem através das práticas agrícolas”. (POSSENTI, 2007, p. 127): 

Pode-se entender por agricultura convencional, o cultivo dos campos utilizando as 

técnicas tradicionais de preparo do solo e controles fitossanitários com uso de defensivos 

químicos. A agricultura modifica as condições naturais do solo, criando um novo 

ecossistema, chamado agroecossistema. Ocorrem impactos ambientais, como a erosão, 

salinização dos solos, poluição das águas e dos solos por nitratos e por agrotóxicos, a 

contaminação do homem do campo e dos alimentos, o desflorestamento, a diminuição 

dos recursos não renováveis. Os resíduos de pesticidas na água transferem-se para o 

homem e cadeias alimentares aquáticas. Com a retirada da vegetação, o ciclo natural é 

rompido e o retorno de matéria orgânica para o solo é minimizado. A agricultura 

influencia na mudança do clima, contribui para o efeito estufa pelo uso de fertilizantes 

nitrogenados, fixação biológica de nitrogênio, adição de dejetos animais, entre outros 

fatores que são responsáveis por significantes emissões de óxido nitroso. Pode-se afirmar 

que a agricultura convencional compromete o meio ambiente, onde são soltas toneladas 

de poluentes anualmente na natureza. (POSSENTI; et. al. 2007, p. 126). 

 

Ao contrário desse modelo, Altieri (2004), apresenta a agroecologia que utiliza 

da natureza de forma muito mais gentil e com baixo impacto, fazendo-se uso de pouco 

                                                           
12 A ABIO é credenciada pelo MAPA para emitir um certificado conforme o cumprimento das normas da 

produção orgânica e são objetivos da ABIO: “Estimular a produção orgânica de base agroecológica e a 

implantação de sistemas agroflorestais; Apoiar e estimular o desenvolvimento sustentável, em particular 

para o fortalecimento da agricultura familiar, da pequena produção e do extrativismo sustentável 

orgânico, com base nos princípios da agroecologia; Contribuir para a satisfação das necessidades 

alimentares e para a soberania e a segurança alimentar e nutricional da população; Contribuir para a 

proteção dos ecossistemas, para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e do solo, e para 

a minimização das alterações climáticas globais, pelo estímulo à implantação de sistemas.” (ABIO, 

disponível em http://abiorj.org/sobre-abio/, acessado em 28 de maio de 2019). 
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ou nenhum insumo, se preocupa com a alimentação das pessoas, com as redes 

construídas entre elas, com a harmonia entre o agricultor e suas práticas, e favorecendo 

aspectos agrícolas, sociais e não menos importante, ambientais.  

 

A agroecologia fornece uma estrutura metodológica de trabalho para a compreensão mais 

profunda tanto da natureza dos agroecossistemas como dos princípios segundo os quais 

eles funcionam. Trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios agronômicos, 

ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre 

os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo. Ela utiliza os agroecossistemas como 

unidade de estudo, ultrapassando a visão unidimensional – genética, agronomia, 

edafologia – incluindo dimensões ecológicas, sociais e culturais. Uma abordagem 

agroecológica incentiva os pesquisadores a penetrar no conhecimento e nas técnicas dos 

agricultores e a desenvolver agroecossistemas com uma dependência mínima de insumos 

agroquímicos e energéticos externos. O objetivo é trabalhar com e alimentar sistemas 

agrícolas complexos onde as interações ecológicas e sinergismos entre os componentes 

biológicos criem, eles próprios, a fertilidade do solo, a produtividade e a proteção das 

culturas. (ALTIERI, 2004, p. 23) 

 

Com o intuito de diferenciar as culturas convencionais das agroecológicas, segue 

a tabela no que diz respeito a solo, adubo, pragas e doenças, plantas invasoras, seleção 

genética, criação de animais e resíduos tóxicos, feita pelo professor de agroecologia e 

agricultura orgânica da Escola Superior de Agricultura da USP, Adilson Paschoal. Uma 

dimensão técnica para melhor identificarmos a diferença da produção convencional da 

agroecológica. Os dados abaixo referidos foram dispostos em uma palestra proferida na 

ADAE-ESALQ, em maio de 2012 em Vitória da Conquista - BA13. 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Produção convencional x agroecológica. 

                                                           
13Disponível em http://contraosagrotoxicos.org/sdm_downloads/sao-saudaveis-e-nutritivos-os-alimentos-

da-agricultura-industrial/ acessado em 30 de maio de 2019.  
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 Produção Convencional Produção Agroecológica 

Solo Meio físico; movimentação intensa. Meio biológico; movimentação mínima. 

Adubo Minerais solúveis Orgânicos e minerais pouco solúveis 

Pragas e 

Doenças 

Combate a efeitos; uso intensivo de 

agrotóxicos sintéticos. 

Combate a causas; uso ocasional de 

produtos naturais. 

Plantas 

Invasoras 

Consideradas daninhas; uso 

intensivo de herbicidas. 

Monoculturas em áreas extensivas 

Consideradas indicadoras do solo; 

presença tolerada. Policulturas, rotação e 

consorciação em áreas moderadas. 

Seleção 

Genética 

Híbridos e transgênicos Variedades adaptadas, resistentes e 

tolerantes. 

Criações 

animais 

Intensivas, em ambiente 

controlado; uso de drogas 

veterinárias. 

Extensivas, em ambiente natural; uso de 

fitoterápicos e homeopáticos. 

Resíduos 

Tóxicos 

Altos a muito altos, máxime de 

agrotóxicos. 

Nenhum, ou muito pouco. 

Tabela 2 - Produção convencional x agroecológica. Fonte: Adaptado de PASCHOAL, 2012, p. 2-3. 

 

Rosa (1998) vai diferenciar a agricultura convencional e a agroecologia através 

da viabilidade econômica: 

Na agricultura convencional, o agricultor geralmente realiza uma série de despesas: 

inicialmente é preciso comprar os insumos (sementes e adubos); o preparo do solo 

também exige gastos com aluguel ou compra de tratores e suprimentos; durante o período 

de crescimento da plantação, ele precisa garantir a sua sobrevivência e a de sua família; 

muitas vezes, no período de colheita, ele necessita de mão-de-obra extra; após a colheita, 

ele geralmente arca com algumas despesas de embalagem e armazenamento. (ROSA, 

1998, p. 88).  

 

Ainda segundo Rosa (1998) os agricultores possuem algumas dificuldades 

financeiras ao arcar com a agricultura convencional, e a agroecologia propõe um 

conjunto de propostas a esses problemas anteriormente citados, segundo Rosa (1998): 
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Os gastos iniciais são reduzidos com a produção da própria semente e a redução ou 

eliminação da compra de adubos, por meio da reciclagem de produtos orgânicos; são 

empregados animais em substituição à mecanização pesada; para garantir as necessidades 

domésticas, são cultivados, em consórcio com as culturas principais, produtos de ciclo 

rápido; além disso são criados animais para obtenção de ovos, leite, carne; associações e 

permutas de serviços com os vizinhos permitem contornar os problemas de falta de mão-

de-obra em momentos de pico; a formação de associações e cooperativas possibilita 

vários benefícios, como negociar prazos maiores e preços menores para compra de 

eventuais insumos, reduzir gastos com armazenamento e obter preços maiores nas 

vendas. (ROSA, 1998, p. 88). 

 

Tanto Altieri (2004), Rosa (1998) e Paschoal (2012) corroboram com os 

resultados encontrados durante nossa pesquisa nos distritos de Floriano e Nossa Senhora 

do Amparo em Barra Mansa-RJ, que para além da diferença nas formas de cultivo, as 

relações estabelecidas durante a comercialização dos alimentos, também possuem 

relações distintas entre si, como evidenciamos a seguir. 

Ambos os agricultores vendem seus produtos na feira da Garé no centro de 

Barra Mansa. A Prefeitura Municipal de Barra Mansa, em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR), disponibiliza auxílio para o transporte 

das produções feitas pelas comunidades familiares, produtoras de alimentos 

orgânicos/agroecológicos e convencionais, até o centro de Barra Mansa. A SMDR 

fornece suporte logístico para estruturação das tendas, onde são vendidas as produções. 

O apoio logístico, e a organização ficam a cargo da Secretaria de Agricultura Familiar 

(SAF) e os facilitadores, que são os mais antigos na comunidade produtora, assim 

também como a fundação MOKITI OKADA14sob responsabilidade de um engenheiro 

                                                           
14 “Mokiti Okada nasceu em Tóquio no Japão, em 23 de dezembro de 1882, e ao falecer, em 10 de 

fevereiro de 1955, preocupado com o bem-estar da humanidade, deixou inúmeros estudos sobre as 

diversas áreas do conhecimento humano, como política, medicina, educação, filosofia, economia, entre 

outras. Todavia, dedicou-se ao estudo da religião, da arte e da agricultura natural, apresentando propostas 

viáveis e comprometidas com um desenvolvimento social pleno e integrado. Sendo assim, deixou prontas 

as bases para a construção de um mundo mais feliz e em plena harmonia, inclusive, espiritual e 

materialmente evoluído, denominado por ele “Paraíso Terrestre”. Este local representa a concretização de 

um mundo ideal onde o pensamento, as palavras e as ações do ser humano são nobres e em plena 

harmonia com a Lei da Natureza, sendo capazes de propiciar a verdadeira saúde, felicidade e a paz. Para 

tanto, Mokiti Okada, incentivou, principalmente, a prática do altruísmo, a busca por uma alimentação 

verdadeiramente saudável e a apreciação do Belo como formas de aperfeiçoamento e elevação do ser 

humano. Dedicou-se, intensamente, à promoção da saúde através de um método saúde e a prosperidade 

de produtores, uma vez que seu objetivo é fornecer alimentos realmente saudáveis e saborosos aos 

consumidores. Deixou-nos, ainda, grandes obras editoriais e artísticas, destacando-se os modelos de 

locais paradisíacos, denominados solos sagrados, e museus de arte no Japão, conceituados 
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agrônomo. Na prática, a venda dos produtos se dá além de apenas um local físico, sendo 

possível encontrar os produtos orgânicos disponíveis na internet. É importante ressaltar 

que o excedente da venda é doado para entidades como o asilo em Barra Mansa, e o que 

não pode ser consumido é utilizado como insumos para realizar a compostagem. 

Durante o tempo comunidade, ao realizar a pesquisa de campo, entrevistamos15 três 

consumidores que estavam comprando na feirinha da Garé. Quanto à preferência da 

população aos dois tipos de agricultura existentes na Garé, observamos que muitos 

clientes não possuem informações como funcionam os tipos de agricultura que dão 

suporte aos produtos existentes disponíveis na feirinha. Muitos consumidores, sem 

observar, mesmo por desconhecimento, as técnicas de produção, já acham que estão 

consumindo alimentos saudáveis sem o conhecimento das práticas agrícolas por trás dos 

alimentos, comprando somente por considerarem esses alimentos bons para saúde, pois 

não são industrializados. 

Observamos também clientes fixos que valorizam os produtores e suas 

produções com a certificação da ABIO, pois estes conhecem os benefícios dos produtos 

orgânicos, portanto compram somente destes agricultores. Pode-se verificar ainda que 

algumas pessoas consomem, ou deixam de consumir esses produtos em decorrência do 

valor elevado dos produtos. Contudo, como identificado durante a pesquisa, um número 

pequeno de consumidores reconhece a relação custo-benefício para a saúde, a partir do 

consumo de produtos orgânicos.  

A partir desse problema identificado, realizamos através da pesquisa-ação uma 

intervenção na Escola Centro do Saber, tentando mostrar que a Educação do Campo 

pela agroecologia, pode promover a soberania alimentar, que será apresentado ao longo 

deste capítulo. 

Quando fazemos um recorte nas diferentes maneiras de se praticar a agricultura 

em Barra Mansa, e as analisamos, é possível observar que muitos agricultores da 

maneira convencional, apesar do mal que se sabe pelo uso dos agrotóxicos, continuam a 

utilizar, pois acham que é mais rentável e cômodo, apesar de afirmarem que a utilização 

dos insumos são mínimas e não causará, mal a eles e nem ao consumidor. Quando 

questionados, os agricultores de Nossa Senhora do Amparo afirmaram também que há 

                                                                                                                                                                          
internacionalmente.” Disponível em https://www.fmo.org.br/mokiti-okada/ acessado em 30 de maio de 

2019. 
15 Disponível em anexo. 
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uma ausência na assistência adequada disposta a ajudá-los com essa transição para o 

modelo agroecológico, pois, Barra Mansa está sob forte influência do agronegócio, 

sendo promovido por agentes das universidades locais, e Nossa Senhora do Amparo não 

há muitos cursos que utilizam abordagens agroecológicas sendo oferecido pelo 

Sindicato Rural para os mesmos. Ao contrário disso, o Sindicato Rural oferece 

esporadicamente cursos técnicos em agronegócio.   

Apesar de dividir espaço uma vez por semana com os agricultores certificados 

pela ABIO, os agricultores de Nossa Senhora do Amparo estão inseguros com a ideia de 

mudança para o modelo agroecológico, pois afirmam que têm medo de não lucrarem. 

Altieri (2004) nos auxilia quanto ao entendimento da consolidação de um novo 

paradigma na agricultura:  

Há um interesse geral em reintegrar uma racionalidade ecológica à produção agrícola, e 

em fazer ajustes mais abrangentes na agricultura convencional, para torná-la ambiental, 

social e economicamente viável e compatível. Muitos avanços tecnológicos inovadores 

estão sendo introduzidos, mas há, ainda, muito destaque para os aspectos tecnológicos. O 

foco é a substituição de insumos, ou seja, substituir agroquímicos caros e degradadores do 

meio ambiente e tecnologias intensivas em insumos por tecnologias brandas, de baixo uso 

de insumos externos. Este enfoque não atinge, no entanto, as causas ecológicas dos 

problemas ambientais na agricultura moderna, profundamente enraizadas na estrutura de 

monocultura predominante em sistemas de produção de larga escala. (ALTIERI, 2004, p. 

20). 

 

  Ainda referindo a essa mudança de paradigma, de um modelo de agricultura para 

outro, Altieri (2004) traz ideias de Lockeretzet al., (1981) e Lampkin, (1990) para 

afirmar que:  

1) em condições de desenvolvimento altamente favoráveis, as produtividades da 

agricultura convencional foram muito maiores do que as da agricultura orgânica. 

Entretanto, em condições mais áridas, os agricultores orgânicos tiveram um desempenho 

tão bom ou melhor do que seus vizinhos convencionais. Depois do terceiro ou quarto ano 

após as rotações de cultura terem sido estabelecidas, o rendimento da agricultura orgânica 

começou a aumentar, aproximando-se dos índices obtidos com os métodos 

convencionais;  2) a agricultura convencional consumiu muito mais energia do que a 

orgânica, sobretudo em razão do maior uso de petroquímicos. Além disso, o sistema 

orgânico apresentou uma eficiência energética muito maior do que o convencional; [...] 3) 

a incorporação de vários plantios em sistemas agrícolas orgânicos permite que os mesmos 

ganhem estabilidade, e se houver animais e árvores integrados ao sistema, isso será útil 

para o seu equilíbrio. (ALTIERI, 2004, p. 74-75).  

 

A partir desse estudo, foi possível constatar que em Barra Mansa há ausência de 

incentivos, quase um desinteresse por parte do Sindicato Rural, pois este defende o 
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interesse do patronato rural, que na maioria das vezes está vinculado ao agronegócio e a 

agricultura convencional e por isso há certo desinteresse pela agroecologia. Já que o 

sistema de produção agroecológico, se posiciona de uma forma contra hegemônica em 

relação à lógica excludente da produção convencional e consequentemente a lógica do 

capital16, é possível compreender essa atitude, quando não se possui conhecimento 

sobre os aspectos que envolvem a soberania alimentar. Contudo, nossa pesquisa aponta 

para o fato de que a agroecologia possibilitará que esses agricultores tenham 

consciência da soberania alimentar, este fato por sua vez, pode ser comprovado a partir 

dos benefícios logrados a partir das experiências de tempo comunidade, desenvolvidas 

pela Educação do Campo, como a intervenção na Escola Centro do Saber.  

Nesse sentido ainda, nossa pesquisa aponta para os resultados satisfatórios 

relatados por agricultores que fizeram a transição para a agroecologia, relatando que a 

partir desta troca estão zelando pelo meio ambiente cuidando da sua saúde e a saúde de 

quem consome seus produtos, expandindo redes de trocas de sementes crioulas, etc., 

garantindo assim a soberania alimentar. 

Sabendo que essa mudança não é de uma hora para outra, podemos observar a 

partir das ideias de Paschoal (2012) e Altieri (2004), que a agroecologia se sobressai da 

agricultura convencional, contudo há um tempo necessário para que haja essa adaptação 

aos modelos agroecológicos. Na entrevista17realizada ao agricultor com a certificação 

da ABIO, este afirmou que o único problema da transição foi o tempo e a falta de 

estímulo vindo do Sindicato Rural, mas quando expandiram suas redes, encontraram 

mais pessoas que os ajudaram com essa transição e através daí, o mesmo foi criando 

clientes fixos que começam a ter consciência da importância da soberania alimentar que 

é disseminada pela agroecologia.  

Por fim, neste capítulo podemos apresentar os dois principais tipos de produção 

disponíveis, a produção convencional e agroecológica. Tendo apresentado as diferenças 

entre esses dois tipos de produção, conseguimos perceber que o meio de produção 

agroecológica é um caminho possível para a soberania alimentar, já que como 

observado, este tipo de produção sobressai à produção convencional, especialmente em 

                                                           
16Agroecologia aparece como uma alternativa crítica à lógica capitalista que está consolidada no campo 

(envolvendo o território, o tempo, o trabalho, a produção e o consumo), e mostra-se como um contraponto 

possível para a organização desses camponeses a partir de um novo olhar para as práticas agrícolas 

decorrente de uma tomada de consciência. (SOUZA, 2018, p. 179). 
17 Disponível em anexo.  
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questões relacionadas à saúde. Foi possível verificar ainda que, apesar das dificuldades 

encontradas pelos agricultores inicialmente em fazer a transição para a agroecologia, 

esse modelo de produção se mostrou além de saudável, economicamente viável e justo. 

Desta maneira, é possível atestar que a Agroecologia pode ser o caminho para a 

Soberania Alimentar, como apontamos anteriormente ainda neste capítulo, à tomada de 

consciência da soberania alimentar pelos agricultores entrevistados se deu a partir da 

agroecologia.  

 

4.2.A ESCOLA CENTRO DO SABER 

 

No decorrer do tempo comunidade, foi possível fazer uma intervenção na Escola 

Centro do Saber, que é uma instituição educacional privada, está localizada na Avenida 

Presidente Kennedy, 919 - Ano Bom, Barra Mansa – RJ, a escola trabalha com crianças 

de 3 a 14 anos do maternal ao primeiro segmento do ensino fundamental, ou seja, o 

quinto ano. As atividades ocorreram segundo o cronograma a seguir:  

 

Tabela 3 – Atividades Escola Centro do Saber 

 

Dia Atividade Material 

1º dia Conversa com a diretora Alessandra da Escola 

Centro do Saber. 

 

2º dia Conversei com as professoras do maternal, pré 1 e 2, 

e do 1º, 2º, 3º e 4º ano da escola, afim de saber o que 

as professoras iriam realizar na semana de Ciências e 

Tecnologia. Conheci o espaço escolar, as crianças. 

Foi realizado contato com os 

agricultores da Fazenda do 

Salto, que nos forneceram as 

mudas para utilizar durante as 

atividades na escola. 

3º dia  Distribuição de material educativo; 

 Inicio das atividades práticas da construção 

da horta agroecológica; 

 Atividade agroecológica lúdica com as 

crianças do maternal, pré 1, 2 e primeiro e 

segundo ano. 

 Cartilha da EMBRAPA 

(Almanaque horta&liça18); 

 Para realização da horta 

agroecológica, contamos com 

as mudas doadas pelos 

agricultores da Fazenda do 

Salto, e garrafas pet. 

 Foram levados diversos tipos 

de hortaliças, leguminosas, 

raízes e frutas para a 

realização da atividade lúdica 

agroecológica. 

                                                           
18 Disponível em anexo. 
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4º dia  Oficina de sucos; 

 Distribuição do material educativo; 

 Construção dos terrários para as turmas de 3º 

e 4º ano; 

 Atividade lúdica agroecológica com os 

alunos do 3º e 4º ano. 

 Informativo contendo receitas 

de suco distribuídas para os 

responsáveis dos alunos; 

 Cartilha da EMBRAPA 

(Almanaque horta&liça); 

 Foram levados diversos tipos 

de hortaliças, leguminosas, 

raízes e frutas para a 

realização da atividade lúdica 

agroecológica; 

 Potes de vidro ou plástico 

com tampas, minhocas, 

oniscidea (tatuzinhos-de-

jardim), formigas, joaninhas, 

terra, areia, carvão triturado, 

pequenas plantas, pedras, 

ferramentas adaptadas 

(pinças, palitos, colher velha, 

etc.) para a construção do 

terrário.  
Tabela 3 - Atividades elaboradas na Escola Centro do Saber 

 

 

Na atividade desenvolvida no primeiro dia da visita na escola, a diretora nos 

informou durante a entrevista sobre a má alimentação de seus alunos, ressaltando ainda 

que a escola não possui refeitório e a alimentação das crianças fica a cargo dos 

responsáveis. Estes por sua vez consomem alimentos industrializados em demasia, tais 

como: doces, alimentos ricos em sódio, entre outros que não beneficiam a saúde, tendo 

em vista que uma alimentação balanceada e saudável se faz altamente necessária para o 

desenvolvimento cognitivo, intelectual, físico-motor. Deste modo, segundo Pollan 

(2008): 

Todas as nossas incertezas sobre nutrição não deveriam esconder o simples fato de que as 

doenças crônicas que agora matam a maioria de nós começaram com a industrialização de 

nossa comida: com o surgimento de alimentos altamente processados e grãos altamente 

refinados; o uso de produtos químicos para cultivar plantas e criar animais em enormes 

monoculturas; a superabundância de calorias baratas provenientes de açúcar e gordura 

produzidos pela agricultura moderna e a redução da diversidade biológica da dieta 

humana a alguns alimentos básicos, notadamente trigo, milho e soja. Essas mudanças nos 

deram a dieta ocidental que achamos natural: montes de alimentos e carne processados, 

montes de gordura e açúcar adicionados, montes de tudo — exceto hortaliças, frutas e 

grãos integrais. (POLLAN, 2008, p. 19). 
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Ainda durante a entrevista com a diretora, a mesma me convidou para 

desenvolver algumas atividades que tivessem relação com alimentação, tendo em vista 

que estávamos vivenciando a SNCT - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nesse 

sentido a partir do problema alimentar descrito pela diretora, em consonância com as 

vivências de tempo comunidade, foi proposto uma intervenção agroecológica na escola 

com o objetivo de promover e disseminar a soberania alimentar. 

Essa atividade foi pensada para os alunos, funcionários da escola e também para 

os pais, que participaram ativamente. Com a diretora, pudemos pensar na possibilidade 

de construir uma horta na escola, para que as crianças construam um contato mais 

intrínseco com a terra e com a horta, uma vez que a maioria não possuía esse contato. 

Tivemos como base para a realização da atividade proposta o projeto “horta nas 

escolas”19 e as cartilhas da EMBRAPA. 

Como as professoras ainda não haviam desenvolvido uma atividade que 

conectasse com a semana de ciência e tecnologia, a diretora propôs, nesse segundo dia, 

que fosse construída com as crianças a horta como atividade cume da semana nacional 

de ciência e tecnologia. Para desenvolver a horta na escola, entrei em contato com os 

agricultores da fazenda do Salto em Floriano, que me doaram as mudas20 para realizar o 

plantio com as crianças. 

 

                Fig.2 - Alfaces doadas pelos agricultores da Fazenda do Santo (2017) Fonte: Acervo pessoal. 

 

                                                           
19Disponível em anexo. 
20 Mudas doadas de alface lisa, crespa e roxa.  
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Durante o terceiro dia, a diretora imprimiu as cartilhas da EMBRAPA, que 

continha atividades e informativos para as crianças e foram distribuídas. Cortei as 

garrafas PET para fazer de vaso, uma vez que a escola não possuía espaço para uma 

horta no chão. Levei matéria orgânica, a diretora providenciou a terra, e também, 

construí um informativo recomendando como as crianças poderiam cuidar das mudas 

(colocar no sol pela manhã e molhar uma vez no dia). 

Inicialmente, foi importante fazer com que as crianças se sentissem acolhidas e à 

vontade no ambiente escolar, a partir da interação, estreitando os vínculos, fazendo com 

que ambos compartilhassem da realidade em que estavam trabalhando. Em seguida, 

desenvolvemos a atividade lúdica - que nomeei durante outro momento do tempo 

comunidade enquanto uma visita em uma escola do campo -, sendo uma gincana em 

que as crianças são vendadas, e tentam, usando quatro de seus sentidos (olfato, paladar, 

audição e tato), adivinhar que o está em suas mãos. 

 

                       Fig.3 - Alimentos utilizados na gincana agroecológica lúdica (2017) Fonte: Acervo pessoal. 

 

No quarto dia, com as crianças do 3º e 4º ano da escola, foram desenvolvidos os 

terrários. A importância dos terrários, segundo Lus (2014), é de sensibilizar os alunos 

para sua relação e preservação do meio ambiente: 

No estudo do meio ambiente com a utilização dos terrários podem ser abordados diversos 

temas ligados à conservação do ambiente, sensibilizando os alunos para a sua 

responsabilidade. Fazendo com que eles percebam que qualquer desequilíbrio pode 

romper com um ecossistema inteiro. Que nele existem diversas variáveis, como a 

quantidade de luz, calor, umidade, sais minerais e outros, despertando os alunos para o 

fato de que o ambiente não é composto somente por seres vivos e sim que é um conjunto 

onde há a circulação dos materiais, a decomposição e a interdependência entre os seres 
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vivos e fatores abióticos. Eles precisam perceber que a ação humana nos ecossistemas 

pode ser positiva ou negativa, assim como a atitude individual, enquanto aluno, 

despertando um olhar crítico sobre as decisões relativas ao seu modo de viver e se 

relacionar com a natureza. (LUS, 2014, p. 10-11). 

 

 

                         Fig.4 - atividade de construção dos terrários (2017). Fonte: acervo pessoal. 

 

Para a atividade, providenciei alguns materiais necessários, como potes de vidro 

ou de plástico transparente com tampas (precisa vedar bem), pequenas plantas, terra, 

areia, pedras, carvão triturado e pequenos animais (formigas, minhocas, tatuzinho-de-

jardim, joaninhas) para introduzir nos terrários. Lus (2014) afirma que: 

Assim, como os recipientes de vidro ou plástico devem ser totalmente translúcidos, 

permitindo a passagem da luz e o uso de tampas para que haja a reciclagem dos 

nutrientes. Os tamanhos e formatos dos vidros podem ser bastante variados. Devem ser 

observadas as características do substrato, é essencial que a terra seja de boa qualidade, a 

composição do terrário deve ter ainda como um de seus componentes principais o carvão 

que será utilizado para evitar a proliferação de fungos e o mau cheiro e a areia para 

completar a confecção e por último devem ser feita a escolha das plantas que serão 

alojadas no arranjo, as mais recomendadas devem apresentar crescimento lento, vida 

longa, porte pequeno, sistema radicial fasciculado e fácil propagação. (LUS, 2014, p. 14).  

 

A ideia era ter um pequeno ecossistema que possui seu próprio ciclo, onde a 

criança teria que relatar, uma vez por semana, os processos observados em seus 

terrários. Com o intuito de levar o aluno perceber que a natureza possui um equilíbrio 

perfeito e que os seres humanos fazem parte da natureza, contudo, interferem em seu 

ciclo, alterando, muitas vezes, seu equilíbrio. Lus (2014) afirma que: 
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Surge então, a necessidade de rever valores e conceitos, é neste contexto que se pretende 

abordar a questão ambiental para que nossos alunos possam se tornar mais críticos e 

capazes de interagir no ambiente de forma consciente, se percebendo como parte do 

planeta, de um sistema vivo que está cada vez mais degradado devido à exploração 

exagerada de seus recursos para sustentar o nosso modo de vida. Ao analisar estes 

aspectos que permeiam o cotidiano dos nossos alunos e a necessidade de uma 

interferência na forma de lidar com os desafios da educação ambiental, muitas das 

abordagens que fazemos na escola são infrutíferas, atuam de forma pontual, não 

permitindo que o aluno entenda de que forma suas atitudes interferem no ambiente. (LUS, 

2014, p. 10). 

 

 

                              Fig.5 - Criança na construção do terrário (2017) Fonte: acervo pessoal. 

 

Após a atividade dos terrários com as turmas do 3º e 4º ano, toda a escola 

participou da oficina dos sucos. A diretora no dia anterior havia pedido para que os pais 

mandassem alguma fruta que a criança mais gostasse para fazermos sucos na escola, 

com o objetivo de incentivar as outras crianças a criarem o hábito de consumir mais 

frutas. A diretora achou salutar que fosse durante a hora da saída, para que os pais 

participassem, visto que, os mesmos, não poderiam comparecer outro horário que não 

este. Durante a atividade, muitos pais relataram que, pela falta de conhecimento e de 

tempo, não conseguiam elaborar uma alimentação (merenda) saudável para seus filhos. 

A partir da intervenção, os pais puderam ter a percepção da importância da alimentação 

saudável para seus filhos e para toda família.  
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                           Fig.7 - receitas dos sucos elaborados na escola (2017). Fonte: acervo pessoal. 

 

Durante este trabalho de campo realizado desenvolvemos essas atividades de 

intervenção com o objetivo de conscientizar os alunos, pais e funcionários da escola 

sobre a importância da agroecologia, especialmente para a saúde e para o bom 

desenvolvimento das crianças e sua melhor interação com o meio ambiente, sobretudo, 

pensando no fortalecimento dos caminhos para a soberania alimentar. Levar a 

informação a respeito da importância da alimentação aos pais, professores, funcionários 

e alunos da escola é o primeiro passo para a criação de uma possível conscientização 

sobre o mesmo tema, a fim de provocar uma mudança de postura alimentar. 

Para a realização dessa intervenção, contamos com a doação das mudas pelos 

agricultores do da Fazenda do Salto em Floriano para serem plantadas com as crianças 

na escola. Essa colaboração foi de suma importância, tendo em vista que a partir desta 

intervenção agroecológica, além do caráter formativo, podemos levar aos pais, 

familiares e comunidade envolvida, a conhecer os produtos e os benefícios da 

agricultura agroecológica, especialmente depois de saberem que os produtos 

agroecológicos que foram utilizados na escola são vendidos na feira da Garé, no centro 

da cidade, próximo da escola. 
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Com essas intervenções, foi possível transmitir aos pais, professores, 

funcionários e alunos informações básicas a respeito da correlação da alimentação 

saudável pelas boas práticas agroecológicas visando à soberania alimentar. Através das 

práticas agroecológicas, foi possível também estimular que pais, professores, 

funcionários e alunos interajam cada vez mais com o meio ambiente e disseminem cada 

vez mais a importância da alimentação saudável e da agroecologia almejando posturas 

sustentáveis, assim como propõe a agroecologia.  

 Durante o período do tempo comunidade foram realizadas práticas 

agroecológicas na escola Centro do Saber, aplicando os conteúdos assimilados durante 

o tempo universidade. A escolha de fazer uma apresentação da Agroecologia, enquanto 

meio para a disseminação da soberania alimentar, dentro da escola urbana foi, a 

princípio uma iniciativa de conectar a cidade com as questões que as relaciona com o 

campo, em especial sobre os modelos de agriculturas existentes e na disseminação da 

soberania alimentar.  

Essa dinâmica dentro da Escola Centro do Saber evidencia que a tomada de 

consciência sobre os alimentos, a origem dele, quem os planta, para onde vai e quem os 

consomem é um concreto exemplo dessa disseminação, sendo possível afirmar deste 

modo que a Educação do Campo dissemina a soberania alimentar através das práticas 

agroecológicas. Essa ideia vem atrelada a noções de soberania alimentar que é o “direito 

de toda pessoa a ter acesso a alimentos sadios e nutritivos, em consonância com o 

direito a uma alimentação apropriada e com o direito fundamental de não passar fome” 

(MALUF et MENEZES, 2000, p. 59).  

A aplicação desses conteúdos assimilados em torno das boas práticas foi 

aplicado diretamente na Escola Centro do Saber onde foram ministradas aulas 

expositivas práticas, sobre “agroecologia, alimentação saudável, ecossistema e 

sustentabilidade”. Estas atividades de pesquisa de campo foram desenvolvidas quatro 

dias de inserção direta na comunidade escolar. A realização das entrevistas com a 

direção da escola, foram de suma importância para conhecer mais sobre a instituição e 

estabelecer parâmetros que pudessem viabilizar a atividade da melhor forma possível, 

onde todos os envolvidos, professores, alunos, funcionários e pais pudessem participar e 

assimilar as práticas e conteúdos transmitidos durante dias das atividades, e nos dias que 

seguissem, uma vez disseminados os conhecimentos. 
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Ao acrescentar a pequena horta no espaço escolar, as crianças da Escola Centro 

do Saber, puderam ter experiências concretas de um laboratório agroecológico vivo, 

onde as práticas de plantio os aproximam de uma realidade que muitos não possuem. 

A interação entre as crianças foi um fato característico do processo de inclusão, 

assim também como a cooperação, respeito às limitações de cada aluno, de forma a 

similar a reflexão sobre os inúmeros benefícios que uma horta agroecológica pode 

trazer para a saúde e o bem-estar dos que a consomem.  

Fato perceptível aos olhos, foram os vínculos de cooperação estabelecidos 

entre os alunos, visto que os maiores ajudavam os demais, sendo responsáveis pelo 

cuidado com os mesmos. Caracterizando assim a prática agroecológica como um 

belíssimo instrumento de inclusão, onde foi perfeitamente notado que as crianças 

mais novas que estavam acanhadas, quando puderam ter contato com a terra, ficaram 

mais calmas e após, mais interligadas. Foi visto também que alguns alunos eram 

dotados de conhecimentos básicos para o preparo da terra, como o manuseio das 

mudas de hortaliças que foram utilizadas. As crianças por sua vez tinham habilidades 

para manusear as ferramentas, ajudando as que não tinham, sendo visível assim a 

prática legítima da inclusão entre os alunos, como solidariedade e respeito às 

diferenças, comunidade e valorização das diferenças. 

Desta maneira, as atividades de tempo comunidade realizadas na escola Centro 

do Saber, evidenciam que o Tempo Comunidade do curso de Educação do Campo, se 

apoia na Agroecologia para promover a conscientização da soberania alimentar. Essa 

constatação, decorrente da pesquisa de tempo comunidade ratificada pelos autores 

utilizados nesta monografia, não só corroboram com a nossa hipótese desenvolvida 

nesta monografia, como aponta para o caráter contra hegemônico proposto pela 

agroecologia que constantemente luta contra a lógica excludente do capital.  

 

 

 

 

 



58 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desta maneira, é possível atestar que o objeto desta pesquisa, possui uma relação 

intrínseca com o meu lugar epistêmico, que é Barra Mansa, onde sempre vi como um 

lugar predominantemente rural por conta de suas extensas áreas com muita variedade de 

plantações, e também com diferentes tipos de agricultura ou pastagem para criação de 

gado, com forte presença do camponês, que antes, aos meus olhos era apenas uma 

figura que zelava pela terra, mas que agora possui completa profundidade de 

significados marcados por resistência e luta.  Em nossa pesquisa, mostramos como as 

potencialidades da Educação do Campo vinculadas a Agroecologia podem vir a 

fortalecer as práticas concernentes a Soberania Alimentar.  

Tendo esclarecido a partir do nosso referencial teórico os termos Educação do 

Campo, Agroecologia e Soberania Alimentar, foi possível perceber que os termos não 

podem ser vistos separadamente, pois assim como apontam os teóricos, nesta 

monografia sentimos a necessidade de abordar estes três termos como um único objeto 

de pesquisa. Tendo selecionado nosso objeto de pesquisa, mostramos que o mesmo não 

se encontra estanque da realidade, mas está inserido em um espaço geográfico que é 

Barra Mansa – RJ. Nesse sentido essa pesquisa delimitou em dois espaços específicos 

dentro do município, os distritos de Floriano e Nossa Senhora do Amparo, onde foi 

possível constatar, através da pesquisa de campo, dois principais tipos de produção 

existentes: convencional e agroecológico. Apontamos ainda que o modelo convencional 

segue a lógica de escassez, pois este segue muitas vezes um modelo de monocultura que 

não compreende questões sociais atreladas ao camponês, enquanto a produção 

agroecológica, segue a lógica da abundância, por sua vez sendo esta última fundamental 

para a soberania alimentar.  

Elucidamos ainda que as atividades propostas pela Educação do Campo como o 

tempo comunidade, ao se utilizarem da agroecologia, promovem diretamente a 

conscientização da soberania alimentar, como pode ser evidenciado a partir das 

vivencias da Escola Centro do Saber, em Barra Mansa – RJ. Nesse sentido entendemos 

que a hipótese levantada no início de nossa pesquisa se confirma, quando entendemos 

que a Educação do Campo, através da agroecologia promove a soberania alimentar. 
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ANEXOS 

ANEXO I –PERGUNTAS NORTEADORAS REALIZADAS A UM AGRICULTOR· 

DA FAZENDA DO SALTO EM FLORIANO:  

1 – Por que você optou pela agricultura orgânica/agroecológica? 

2 – Você utiliza produtos químicos em sua produção? Usa algum defensivo natural? 

3 – Como passou para a produção agroecológica? Houve dificuldades? 

4 – Você faz parte de alguma rede agroecológica? 

5 – Você acha que o sindicato Rural de Barra mansa oferece muitos cursos que 

apresentam a agroecologia para os agricultores da nossa região? 

6 – Possui alguma parceria que colabora para a venda de seus produtos? 

7 – Possui uma rede troca de sementes?   

 

PERGUNTAS NORTEADORAS REALIZADAS A ALGUNS CONSUMIDORES DA 

FEIRA DA GARÉ 

    1 – Por que o Sr.(a) possui preferência pelos produtos da feirinha da Garé?  

2 – O Sr. (a) sabe a diferença dos produtos que estão aqui para o que estão no 

mercado?  

3 – O que é a agroecologia para o Sr. (a) ? 

[...] – pausa prolongada   

...   – pausa rápida   

“” – gírias ou termos em desacordo com a língua portuguesa padrão. 

*** – nome preservado 

Entrevistado: agricultor da Fazenda do Salto em Barra Mansa - RJ. 

Danielle: Por que você optou pela agricultura orgânica/agroecológica? 

Agricultor: É muito o número das pessoas que morrem ou que tem algum problema 

com agrotóxico... Nesses medicamentos que se usam na agricultura para matar pragas, o 
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agricultor que usa isso, sendo a primeira vítima, tem muitas complicações. E vendo isso 

eu optei pelo modelo orgânico que é um resgate histórico dos nossos antepassados que 

não usavam nada nocivo, reproduzo para as futuras gerações. [...] eu não trabalho com a 

agricultura orgânica visando uma questão financeira, meu trabalho é visando a questão 

da saúde [...] de não me envenenar e não envenenar quem come meu produto. 

Danielle: Você utiliza produtos químicos em sua produção? Usa algum defensivo 

natural? 

Agricultor: Não uso veneno... Na planta você usa repelente, não usa defensivo. Eu 

uso o óleo de Nim.  

Danielle: Como passou para a produção agroecológica? Encontrou dificuldades? 

Agricultor: Muitas não. Eu vi meus vizinhos do Salto em reunião, eles “ia” mudar, 

eu também mudei... Mas não achei difícil.  

Danielle: Você faz parte de alguma rede agroecológica? 

Agricultor: No momento só “tô” aqui mesmo (risos) (como gerente da assistência 

técnica da agricultura Familiar de Barra Mansa).  

Danielle: Você acha que o sindicato Rural de Barra Mansa oferece muitos cursos 

que apresentam a agroecologia para os agricultores da nossa região? 

Agricultor: Não oferece, é muito curso para o agronegócio, muita gente quer ganhar 

dinheiro com agricultura plantando uma coisa só [...] eles oferecem cursos assim, para o 

agronegócio para monocultura. 

Danielle: Possui alguma parceria que colabora para a venda de seus produtos? 

Agricultor: Sim, existem muitos parceiros, um desses parceiros é a prefeitura 

municipal de Barra Mansa, além de ter dadoa Fazenda (a Fazenda do Salto em Floriano 

é um assentamento), ajuda com o maquinário na aração das terras. A prefeitura que 

fornece no enriquecimento do solo, aqui na cidade (Barra Mansa), tem um solo pobre 

em calcário, a prefeitura “dá” um veículo que vai até a região de Taubaté (São Paulo) 

buscar esse corretivo para o solo. [...] Qual era a pergunta mesmo? (risos) 

 

Danielle: E para a venda, vocês possuem algum auxílio?  
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Agricultor: “Atá”. A prefeitura que fornece as tendas e também “dá” o veículo para 

o transporte do Salto até aqui (centro, onde está localizada a feira da Garé.) 

Danielle: Vocês possuem uma rede troca de sementes?  

Agricultor: As sementes utilizadas na produção, são produtos de produções 

anteriores, como o milho de palha roxa, que está na região a aproximadamente 40 anos, 

sementes de abóbora, feijão Guando, quiabo e algumas vezes as sementes são frutos de 

trocas entre a gente mesmo.  

 

Entrevista consumidora1 

 

Danielle: Por que a senhora possui preferência pelos produtos da feirinha da Garé? 

Consumidora 1: Gosto muitos dos produtos... eles são livres de agrotóxico e sei que 

isso é bom para saúde [...] (risos) eles aqui têm o selo (certificado da ABIO) e os 

produtos com agrotóxicos “dá” câncer.  

Danielle: A senhora sabe a diferença dos produtos que estão expostos aqui para os 

que estão no mercado?  

Consumidora 1: Aqui não tem veneno, eu duvido que lá não tenha (risos), nem 

conheço quem plantou as couves... as batatas, lá do mercado, e aqui eu converso com 

eles (apontando para os agricultores nas tendas).  

Danielle: O que é agroecologia para a senhora?  

Consumidora 1: Eu sei que eles aqui (apontando para as tendas) plantam assim, 

acho que é o jeito que eles plantam.   

 

Entrevista consumidora 2 

 

Danielle: Por que a senhora possui preferência pelos produtos da feirinha da Garé? 

Consumidora 2: Porque são de confiança. Olha como são mais bonitos que do 

mercado.  
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Danielle: A senhora sabe a diferença dos produtos que estão expostos aqui para os 

que estão no mercado?  

Consumidora 2: Acho que esses são plantados com mais cuidado, o pessoal aqui 

coloca a mão na terra de verdade para plantar tudo, sem veneno [...] lá no mercado pode 

até ser assim, mas não “dá” pra ter certeza “né”!?... (risos).   

Danielle: O que é agroecologia para a senhora? 

Consumidora 2: Acho que é plantar sem usar veneno.  

 

Entrevista consumidor 3 

 

Danielle: Por que o senhor possui preferência pelos produtos da feirinha da Garé? 

Consumidor 3: Gosto dos produtos aqui, também gosto dos preços, fiz amizade aqui 

e venho toda semana.  

Danielle: O senhor sabe a diferença dos produtos que estão expostos aqui para os 

que estão no mercado?  

Consumidor 3: Não sei muito bem... (risos)  

Danielle: O senhor sabe o que é a agroecologia? 

Consumidor 3: Deve ser quem não usa agrotóxico, não é?  
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PROJETO HORTA

Público Alvo – Destinado a alunos de Educação Infantil ao 1o Ciclo do Ensino

Fundamental.

Duração: O projeto se caracteriza por ser uma atividade continuada, portanto, não tem hora

ou tempo de duração que possa ser pré-estabelecido. Afinal, uma vez montada a horta é

possível imaginar, que a cada ano, novas turmas darão continuidade ao projeto.

Objetivo Geral: Sensibilizar e conscientizar as crianças de que a vida depende do ambiente e o

ambiente depende de cada cidadão deste planeta.

Objetivos Específicos:

� Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e conhecimento do processo de

germinação;

� Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas utilizadas como alimentos;

� Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo;

� Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido;

� Criar, na escola, uma área verde produtiva pela qual, todos se sintam responsáveis;

� Estimular os alunos a construírem seu próprio conhecimento no contexto interdisciplinar;

� Contextualizar os conteúdos aos problemas da vida urbana;

� Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é fundamental para a sustentação da vida

em nosso planeta.

Avaliação: Observação periódica do interesse das crianças.

Justificativa:

Um número crescente de educadores tem refletido e muitas vezes buscado cumprir o

importante papel de desenvolver o comprometimento das crianças com o cuidado do ambiente

escolar: cuidado do espaço externo e interno da sala ou da escola, cuidado das relações humanas

que traduzem respeito e carinho consigo mesmo, com o outro e com o mundo. A reflexão sobre o

ambiente que nos cerca e o repensar de responsabilidades e atitudes de cada um de nós,  gera



processos educativos ricos, contextualizados, significativos para cada um dos grupos envolvidos.

Neste contexto, o cultivo de hortas escolares pode ser um valioso instrumento educativo.

O contato com a terra no preparo dos canteiros e a descoberta de inúmeras formas de vida

que ali existem e convivem, o encanto com as sementes que brotam como mágica, a prática diária

do cuidado – regar, transplantar, tirar matinhos, espantar formigas com o uso da borra de café ou

plantio de coentro, o exercício da paciência e perseverança até que a natureza nos brinde com a

transformação de pequenas sementes em verduras e legumes viçosos e coloridos. Estas vivências

podem transformar pequenos espaços da escola em cantos de muito encanto e aprendizado para

todas as idades.

Hortas escolares são instrumentos que, dependendo do encaminhamento dado pelo

educador, podem abordar diferentes conteúdos curriculares de forma significativa e

contextualizada e promover vivências que resgatam valores. Valores tão bem traduzidos no livro

Boniteza de um Sonho, do professor Moacir Gadotti : “Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço

de terra, é um microcosmos de todo o mundo natural. Nele encontramos formas de vida, recursos

de vida, processos de vida. A partir dele podemos reconceitualizar nosso currículo escolar. Ao

construí-lo e cultivá-lo podemos aprender muitas coisas. As crianças o encaram como fonte de

tantos mistérios! Ele nos ensina os valores da emocionalidade com a Terra: a vida, a morte, a

sobrevivência, os valores da paciência, da perseverança, da criatividade, da adaptação, da

transformação, da renovação”.

Introdução:

As atividades ligadas ao uso do solo tais como revolver a terra, plantar, arrancar

mato, podar, regar não só constituem ótimo exercício físico como representam uma forma

de aprendizado saudável e criativo, tal qual o contato com as coisas da natureza. Este

projeto procura apresentar atividades que despertem o interesse do aluno no cuidado com o

ambiente.

Além de complementar a merenda escolar e a alimentação de algumas famílias, o Projeto

Horta pode ser um verdadeiro laboratório ao ar livre para as aulas de Química, Física, Biologia e

Matemática. Os alunos aprendem, na prática, temas como nutrientes do solo, luminosidade,

temperatura, fotossíntese, desenvolvimento de plantas, a vida dos insetos e medidas de áreas.



Essas experiências ao vivo despertam o interesse pelas aulas. Os estudantes pesquisam e debatem

mais os assuntos melhorando assim o aprendizado.

Neste projeto, as pessoas devem atuar sempre com muita responsabilidade e compromisso.

Os alunos devem estar presentes na maioria das etapas e atividades desenvolvidas na horta, tais

como: seleção das espécies a serem cultivadas, plantio, cuidados com a horta e colheita. Os

professores devem auxiliar os alunos no desenvolvimento e manutenção da horta e na supervisão

dos trabalhos. Podem também elaborar estratégias que permitam trabalhar os conteúdos numa

visão interdisciplinar.

Resultados previstos:

� Maior integração do corpo docente;

� Melhora no nível de socialização do aluno;

� Desenvolvimento das habilidades específicas do aluno;

� Melhora do nível de higiene do ambiente escolar;

� Conscientização da necessidade de conservação dos recursos naturais.

As turmas envolvidas no projeto poderão realizar pesquisas sobre:

� O solo, o clima e os alimentos;

� Os alimentos e o seu valor nutricional;

� A importância do solo na reprodução de alimentos;

� Os cuidados com a preparação do solo;

� Alimentos e seu valor nutricional;

� Receitas pesquisadas junto a familiares e outras pessoas da comunidade que contenham

os alimentos cultivados na horta;

� Atividades relacionadas ao conteúdo programático de cada série.



Para implantar o projeto na sua escola, você vai precisar de:

� Um terreno para desenvolver a horta.

� Apoio dos alunos, dos outros professores e da comunidade.

� Recursos como palanques, arames, adubos, sementes e ferramentas necessárias ao

cultivo de hortaliças.

� Parcerias com os comerciantes locais.

� Ajuda de instituições que tenham cursos de Agronomia ou Técnicas Agrícolas. Talvez

eles tenham alunos interessados em auxiliar sua escola na organização da horta.

Dicas para organizar uma horta:

� O tamanho da horta deve ser calculado para produzir hortaliças suficientes para o

consumo de toda a escola. Calcule sempre 10 m² por pessoa.

� Escolha o melhor local observando se o terreno é plano ou levemente inclinado, livre de

ventos fortes e frios, um local que receba luz do sol a maior parte do dia, perto de poço

ou fonte e livre de inundações.

� Não deixe de cercar o espaço da hora, isso evita estragos de animais domésticos.

� Consiga boas ferramentas e comece o plantio.

As vantagens de ter uma horta em sua escola:

� Fornece vitaminas e minerais importantes à saúde dos alunos.

� Diminui os gastos com alimentação na escola.

� Permite a colaboração dos estudantes, enriquecendo o conhecimento deles.

� Estimula o interesse das crianças pelos temas desenvolvidos com a horta.

Procedimentos:

O planejamento do projeto deve ser feito de modo que os alunos acompanhem todas as

etapas do cultivo, participando diretamente de cada uma delas. A cada semestre, pode ser

escolhida uma verdura para ser cultivada. Mas, antes que os alunos comecem a ter contato com a

terra e as sementes, é importante que o professor procure envolvê-los em uma atividade lúdica que

desencadeie a questão do cultivo.



Sugestão de Atividade:

Como parte do trabalho de cultivo de espinafre, por exemplo, os alunos podem ouvir uma

historinha do Popeye, em que o personagem reclama da qualidade do espinafre enlatado e resolve

cultivar sua própria plantação.

� O incentivo de maneira lúdica é fundamental principalmente nas turmas de

Educação Infantil.

Exemplo:

__ Os enlatados de espinafre estão ficando muito caros e, quando
eu os como, quase não sinto mais aquele gostinho maravilhoso
que tem o espinafre. Diz Popeye.

__ Eu tive uma idéia, Popeye! Vamos plantar espinafre! Vamos
até a loja de produtos naturais comprar sementes e, então,
podemos montar uma horta verdinha de espinafre! Olívia Palito
responde alegre.

__ Seu vendedor, eu e a Olívia vamos começar uma horta e a
primeira coisa que queremos plantar é espinafre. O senhor sabe
que eu não vivo sem espinafre. Só assim eu fico forte e com uma
saúde de ferro. Popeye anima-se.

Ao chegar em casa, Olívia e Popeye foram logo para o quintal e
começaram a preparar a terra: afofaram, regaram e depois
plantaram as sementes.

__ Dá para acreditar? Nasceu espinafre por todo o canto! Olívia
Palito e Popeye ficam satisfeitos.



A partir da história do  Popeye começam as atividades de preparação para a semeadura e os

alunos podem conhecer suas características. Eis uma sugestão de programação:

1ª etapa:

� Visitação à horta: reconhecimento do espaço em que será feito o plantio. Nesta etapa, os

professores devem aproveitar para conversar com os alunos, abordando questões como

o que é uma horta, para que serve e o que podemos plantar nela.

� Exploração do espaço da horta, mostrando suas partes e os instrumentos que serão

utilizados para a semeadura. Cada turma conhece seu espaço no canteiro e aprende

como manusear, com segurança, o ancinho, a pá, o regador e a sementeira.

� Um quadro informativo, fixado na horta, sempre trazendo novidades sobre Ecologia,

plantio ou outro assunto que seja referente ao trabalho é interessante.

Preparação da terra:

� Depois de uma aula sobre plantio, os alunos começam a preparar a terra afofando-a,

desmanchando os torrões que se formam e molhando-a.

2ª etapa:

� Apresentação do espinafre aos alunos.

� Aula instrutiva em que os professores explicam às crianças as características e o valor

nutricional do espinafre e para que servem as vitaminas que estão contidas nele.

� Experimentação da verdura Hora de conhecer o gosto do espinafre. Para tanto, deve ser

preparado um creme de espinafre para degustação.

3ª etapa:

� Plantio do espinafre.

� Os alunos deverão ser "apresentados" à semente que será plantada. Em seguida, fazem

as covas para colocação da semente. Depois da plantação, os professores devem

combinar com a turma o espaço de tempo em que será feita a rega e a limpeza dos

canteiros.



4ª etapa:

� Acompanhamento da plantação.
� Durante a época de crescimento da plantação, podem ser criadas atividades relacionadas

à horta, como, por exemplo, visita ao minhocário, observação do crescimento da
semente, limpeza e rega dos canteiros. Também podem ser desenvolvidos trabalhos
ligados ao tema "natureza".

5ª etapa:

� Colheita:  No final do semestre, os alunos fazem a colheita do que foi plantado.

� Experimentação:

� A fase final do projeto deve ser encarada como uma festa onde todas as turmas se

reúnem para comer o espinafre que plantaram.

� Graças ao Projeto Horta, as crianças estudam as Ciências na prática. A vivência deste

projeto é uma experiência muito rica para os alunos, instiga a curiosidade deles e

introduz noções de Ciências Naturais desde a Educação Infantil.

� Caso não exista uma área disponível para montar a horta, plante as mudas de hortaliças

em vasos. Ver o tomate crescer e depois comê-lo dá às crianças uma noção da produção

bem diferente daquela que elas aprendem ao acompanhar a mãe ao armazém ou ao

supermercado.

Podem ser cultivados alface, tomate e couve seguindo sempre a mesma linha de

atividades. Trabalhando com tomates, por exemplo, pode-se preparar o “Festival do

Tomate”, onde os alunos, depois da colheita, pesquisam com seus responsáveis várias

receitas em que o tomate é o ingrediente principal e em um segundo momento sejam

preparados os pratos na escola chamando os responsáveis para um grande almoço.



COMO MONTAR UMA HORTA NA ESCOLA

Escolha do local

Sol e água são prioridades na vida das plantas e, por isso, o lugar onde serão montados os

canteiros tem de receber, no mínimo, cinco horas diárias de luz solar e ter por perto uma

fonte de água limpa.

Solo

O melhor tipo de solo para a agricultura é o areno-argiloso. Ele apresenta todas as

propriedades necessárias para o desenvolvimento das plantas. É possível descobrir o tipo de

solo por meio de experiências simples. Veja a seguir duas opções:

1ª experiência:

Cave um buraco de 15 a 20 centímetros de profundidade e coloque a terra retirada em um

recipiente de vidro liso e transparente. Complete com água e agite bem. Deixe a mistura

descansar até que a terra assente. A camada escura que se forma na superfície é composta

de húmus. Logo abaixo, forma-se uma camada constituída de partículas finas, indicando a

presença da argila. No fundo, depositam-se grãos mais grossos, de areia. Se dentro do vidro

houver menos de 15 % de argila, o solo é considerado arenoso. De 20 a 40 % de argila, é

areno-argiloso. E acima de 40 % de argila, o solo é argiloso. Se houver menos de 5 % de

argila, conclui-se que naquela parte do solo existe apenas matéria orgânica.

2ª experiência:

Amasse um punhado de terra úmida com as mãos. Em seguida bata com força uma palma

na outra. Se as mãos ficarem sujas, tingidas, cheias de terra nas linhas e nas marcas digitais,

o solo pode ser considerado argiloso. Caso as mãos fiquem limpas e grãos de areia raspem

as palmas, o solo é arenoso. Conforme o caso, incorpore terra argilosa, areia e esterco ao

solo, até chegar à proporção de três medidas de terra argilosa, duas de esterco (de

preferência, de gado e bem curtido) e uma de areia.



Montagem dos canteiros:

Para trabalhar com crianças e adolescentes, o ideal é que os canteiros tenham 2 metros de

comprimento por 1 de largura e, no mínimo, 50 centímetros entre um canteiro e outro. A

profundidade deve ser de 30 a 40 centímetros. Para segurar a terra nas laterais da horta,

pode-se utilizar tijolos ou bambu.

Semeadura:

Existem duas formas de semeadura, a direta e a feita em sementeira. Na direta, as hortaliças

são semeadas nos canteiros e ficam ali até a época da colheita, como beterraba, cenoura,

espinafre, rúcula, almeirão, salsa e coentro. A profundidade da linha de semeadura deve ser

de dois centímetros para as sementes menores e de dois e meio para as maiores, como a

beterraba e o espinafre. A precisão na semeadura é muito importante, pois se as sementes

ficarem muito fundas, não germinam e se ficarem no raso, podem ser levadas pela água.

No caso das sementeiras, as hortaliças são semeadas primeiramente numa caixa e depois

transplantadas para o canteiro. Isso é feito para que as mudas se desenvolvam com mais

força. O procedimento é indicado para o plantio de alface, chicória, mostarda, couve,

repolho e cebolinha. Para a alface, chicória e mostarda, o espaço entre as mudas deve ser de

1 palmo. Já a couve e o repolho precisam de 3 palmos. No transplante, tome cuidado para

não danificar a raiz. Faça-o sempre no final do dia, seguido de rega do canteiro.

Tempo para transplante:

• Alface e chicória: assim que apresentar de quatro a seis folhas;

• Couve, repolho e cebolinha: 30 dias

Época de colheita:

• Rabanete: 35 dias;

• Alface, chicória, almeirão e rúcula: 40 dias;

• Espinafre: 60 dias;

• Salsa: 70 dias;

• Beterraba e cenoura: 90 dias.



Rega:

É um dos principais momentos do cultivo de uma horta. Sem a rega, é impossível o bom

desenvolvimento de qualquer planta. Ela deve ser feita de manhã bem cedo. No caso de

dias muito quentes, regue também no final da tarde. Em regiões de clima mais ameno, uma

rega ao dia é suficiente. O solo do canteiro ou a terra da sementeira deve receber água de

maneira uniforme, até que infiltre abaixo das sementes ou raízes, sempre tomando cuidado

para não encharcar a terra.

Colheita:

É feita de duas maneiras: arranco e corte. Para alface, chicória, mostarda, beterraba,

cenoura e rabanete, basta arrancar. Salsa, cebolinha e rúcula devem ser cortadas três dedos

acima do solo Se a salsa e a cebolinha forem cortadas corretamente, poderão ser colhidas

muitas vezes. Rúcula e almeirão, no entanto, podem ser colhidos, no máximo, sete vezes.

O almeirão deve ser cortado rente ao solo. No caso do espinafre, deve-se cortar apenas os

ramos maiores. Para a couve, retire as folhas maiores com cuidado para não danificar os

brotos centrais. Tanto o espinafre quanto a couve podem ser colhidos diversas vezes.

Controle de pragas e doenças:

Para evitar o aparecimento de pragas e doenças, alguns cuidados devem ser tomados. O

ideal é não cultivar uma única hortaliça no canteiro, pois cada planta retira um tipo de

nutriente do solo e atrai um diferente tipo de praga.

Nas bordas dos canteiros, cultive salsa, cebolinha e coentro. Eles funcionam como

repelentes para alguns bichinhos acostumados a atacar as hortaliças. Numa metade, cultive

alface. Na outra, beterraba. Esse procedimento ajuda a equilibrar a retirada das vitaminas

do solo e confunde os bichinhos que atacam as plantas pelo cheiro, cor e forma das folhas.

O cultivo de ervas medicinais, como melissa, capim-cidreira, poejo, hortelã, menta e boldo

ao redor da horta, também é muito eficaz para espantar algumas pragas. A erva-doce atrai

para si o pulgão que costuma atacar a couve. Se houver poucas plantas de couve na horta,

pode-se fazer a lavagem das folhas retirando todos os pulgões. Se não resolver, o ideal é

aplicar a calda de fumo.



Receita da calda de fumo:

Ingredientes:

• 50 gramas de fumo de corda picado

• 1 litro de água

• 1 colher de café de pimenta-do-reino

Preparo:

Ferva a água com o fumo picado até a mistura ficar bem escura. Deixe esfriar, coe e

acrescente a pimenta. No caldo, acrescente mais cinco litros de água e pulverize as folhas

no final da tarde.

Não molhe as folhas após a aplicação. Repita a operação até que os pulgões desapareçam.

Consuma as folhas apenas dez dias após a última aplicação.

� Quando o trabalho é desenvolvido com crianças, prefira as sementes às

mudas. Assim elas podem acompanhar todo o processo de germinação.

Ensine a turma que para as plantas crescerem viçosas é necessário que

tomem cinco horas de sol por dia. Por isso, devem ficar fora da sala de

aula. Também precisam de água diariamente. No período de calor, são duas

regas, uma de manhã bem cedo e outra no final da tarde. Na hora da

colheita, um cuidado é essencial para evitar que as raízes da salsinha e da

cebolinha morram: cortar as ervas três dedos acima da terra.



Desenvolvendo os conteúdos

( Cabe ao professor adaptar ao nível de sua turma )

O professor deve designar tarefas para as crianças durante o trabalho na horta, criando

estratégias de ensino para as disciplinas curriculares, como exemplificamos a seguir:

História / Geografia:

� Pesquisar, pela região, quais os tipos de plantações são cultivadas; para que fim são

destinadas ( subsistência e/ou comercialização ); se são rentáveis; por que não mudar; por

que mante-las etc.

� Montar um mural, com recorte e colagem de gravuras de jornais e revistas, sobre

alimentos vegetais, minerais e animais de comunidades diferentes.

� Pesquisar na comunidade a existência de pessoas que saibam algumas receitas de pratos

típicos com hortaliças para serem ensinadas na escola e aproveitadas pelas crianças

(inclusive cascas e sementes).

� Fazer a planta do local onde mora para a observação e sugestões de locais mais

apropriados para os canteiros.

Matemática:

� Comparar as dimensões dos canteiros (maior/menor, mais alto/mais baixo), suas

dimensões lineares, figuras geométricas etc.

� Observar a profundidade e a distância entre as covas, comparar quantidade, números pares

e ímpares na colocação das sementes etc.

� Observar e estudar, durante a colheita, tamanho, forma, quantidade e tipos de folhas, talos

e raízes etc.

� Diferenciar nas receitas os diferentes tipos de unidades dos ingredientes, pesos, medidas

etc.

� Trabalhar conceitos matemáticos relacionados ao espaço da horta como área e perímetro.

Na semeadura contagem de sementes e medida dos sulcos ou covas. Explore o

reconhecimento de formas geométricas e o uso dos sistemas de medida.



Ciências:

� Situar o desenvolvimentos da planta no tempo, desde sua germinação até a colheita.

� Observar a incidência (posição) do Sol sobre a horta, durante os períodos da manhã e da

tarde, para posterior comparação com outros meses do ano.

� Contrastar o clima durante as estações do ano.

� Diferenciar os diversos tipos de solo e suas matérias orgânicas;

� Exposição de trabalhos sobre a semente, o desenvolvimento das plantas, os animais da

horta.

� Trabalhos sobre a produção de transgênicos e orgânicos no município e no estado.

� Palestras, vídeos sobre alimentação saudável.

� A importância dos alimentos; tempo de germinação das plantas; técnicas de plantio e

preparação do solo.

� Reconhecer a importância da cadeia ecológica etc.

Português:

� Escrever frases sobre a importância das hortaliças, sua utilidade, suas propriedades etc.

� Escolher aquelas que mais lhe agradam ao paladar e narrar de que maneira mais gostam de

comê-las.

� Trazer de casa diversas receitas com hortaliças (pesquisa).

� Criar histórias e personagens com as hortaliças.

� Construir um final para a história iniciada pela professora, usando a horta, hortaliças,

vitaminas, sais minerais e concluir com um título etc.

� Semanalmente as crianças podem fazer individualmente o registro pôr meio de desenho

ou escrita do estágio do desenvolvimento que a planta se encontra. O montante de registro

de cada criança comporá uma seqüência com todo o processo de desenvolvimento do

trabalho que culminará com a colheita e preparo do alimento para que todos comam.

� Produções textuais, histórias em quadrinho, poesias e músicas sobre as minhocas.

� Produção de livros com as receitas que foram degustadas no desenvolver do projeto.



E ainda...

� Se o cultivo da horta for feito com as mãos, estimulará a capacidade motora dos alunos.

� Explore também a percepção da textura do solo, cheiro e umidade.

� Elaboração de cartaz com todo processo em andamento.

Observando e usando a horta escolar na aplicação dos conteúdos programáticos, o aluno de

zona rural poderá, com certeza, construir em sua casa, com seus pais e irmãos, uma horta cuja

finalidade será a de ter lucros em seu próprio benefício.

..................................................................................................
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"Horta como o lugar
onde crescem as
coisas que, no

momento próprio,
viram saladas,
refogados, sopas
e suflês. Também
isso. Mas não só.
Gosto dela, mesmo
que não tenha nada
para colher. Ou

melhor: há sempre
o que colher, só que
não para comer."

"Pois é, horta é algo mágico, erótico,
onde a vida cresce
e também nós, no
que plantamos.
Daí a alegria. E
isso é saúde,

porque dá vontade
de viver. Saúde

não mora no corpo,
mas existe entre o
corpo e o mundo -

é o desejo, o
apetite, a nostalgia,
o sentimento de
uma fome imensa
que nos leva a
desejar o mundo

inteiro."

(A HORTA -  Rubem Alves, em "O Quarto do Mistério" )



IMPORTANTE:

Lembramos que o presente material não foi elaborado com intuito de fazer

chegar às mãos dos professores “receitas mágicas” mas sim exemplos,

modelos, dicas, idéias para que o professor refletindo sobre sua prática diária

possa desenvolver seu trabalho de forma que este seja prazeroso e

significativo para os alunos.

Mantenha os créditos sempre que repassar algum material – é uma questão ética!

Autoria do Projeto: Paty Fonte
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