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RESUMO 

 

 

O presente trabalho pretende analisar o projeto de extensão ‘‘Produção e Distribuição de 

Cestas Solidárias: Um Projeto para Geração de Renda, Acesso/construção de Mercados 

Solidários e de Capacitação Continuada de Representantes da Agricultura Familiar da Região 

Sul/ES’’. O projeto destinado a pequenos agricultores é oferecido pelo Instituto Federal 

Fluminense na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, localizada na Mesorregião do Noroeste 

Fluminense, interior do estado do Rio de Janeiro. Os principais objetivos do projeto são a 

capacitação, produção e distribuição de Cestas Solidárias compostas por produtos 

agroecológicos e/ou orgânicos oriundos da agricultura familiar, com a participação de 

pequenos agricultores da região. O trabalho busca reconhecer como o projeto influencia na 

vida dos pequenos agricultores e qual a importância para a sua formação educacional. Estudar 

projetos de extensão voltado para esta classe é uma tentativa de contribuir para os estudos 

deste campo e reconhecer a importância e a luta dos camponeses. A pesquisa foi realizada 

através de uma abordagem qualitativa, dando sequência com entrevistas semiestruturadas. 

Dessa forma, observaram-se três pontos principais: a descrição do campo de pesquisa, assim 

como as formas de organização coletiva e o modo de produção dos produtores rurais no qual 

o projeto Cestas Solidárias passou a se desenvolver; a análise dos movimentos sociais como 

forma de educação para além da escola; e por fim as percepções dos agricultores sobre o 

modo de produção sem o uso de agrotóxicos, como uma nova fonte de renda para os pequenos 

produtores participantes do projeto. 

 

 

Palavras-chave: cestas solidárias; agricultura familiar; educação; agroecologia; extensão 

rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work intends to analyze the extension project ‘‘Produção e Distribuição de Cestas 

Solidárias: Um Projeto para Geração de Renda, Acesso/construção de Mercados Solidários e 

de Capacitação Continuada de Representantes da Agricultura Familiar da Região Sul/ES’’. 

The project for small farmers is offered by the Fluminense Federal Institute in the city of Bom 

Jesus do Itabapoana, located in the Meso-region of the Fluminense Northwest, in the state of 

Rio de Janeiro. The main objectives of the project are the training, production and distribution 

of Solidarity Baskets composed of agroecological and or organic products from family 

agriculture, with the participation of small farmers in the region. The work seeks to recognize 

how the project influences the lives of small farmers and how important it is to their 

educational background. Analyzing extension projects designed to this simple class, is a 

attempt to contribute for the scholarly literature on the subject and recognize the importance 

and the workers' struggle who live in the indoor city. The research was conducted through a 

qualitative approach, acting with conduct semi-structured interviews. In this manner, we 

observed three main points: the description of the field of research, as well as the forms of 

collective organization and the mode of production of the rural producers in which the Cestas 

Solidárias project started to develop; the analysis of social movements as a form of education 

beyond school; and finally the farmers' perceptions of the non-agrochemical production mode 

as a new source of income for the small producers participating in the project. 

 

 

Keywords: solidarity baskets; family farming; education; agroecology; rural extension. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho pretende mostrar como é feito atualmente um projeto de educação 

voltado para a agricultura familiar e quais são as dificuldades e os resultados esperados na sua 

realização. O estudo foi feito através da análise de um Projeto de Extensão destinado a 

pequenos agricultores, oferecido pelo Instituto Federal Fluminense na cidade de Bom Jesus 

do Itabapoana, localizada na Mesorregião do Noroeste Fluminense, interior do estado do Rio 

de Janeiro. 

O ‘‘Produção e Distribuição de Cestas Solidárias: Um Projeto para Geração de Renda, 

Acesso/Construção de Mercados Solidários e de Capacitação Continuada de Representantes 

da Agricultura Familiar da Região Sul/ES.’’, é um projeto que objetiva a capacitação, 

produção e distribuição de Cestas Solidárias compostas por produtos agroecológicos e/ou 

orgânicos oriundos da agricultura familiar.  

Com a participação de agricultores do MPA (Movimento de Pequenos Agricultores), 

organizações, associações, comunidades da região, professores e estudantes do IFF (Instituto 

Federal Fluminense), o processo de capacitação e formação é realizado em cursos no formato 

de FIC (Formação Inicial e Continuada), tendo como princípios metodológicos a “Educação 

do Campo” e a “Educação Popular”, sendo elementos essenciais na transformação social. 

Conforme consta no Cestas Solidárias, o seu principal objetivo consiste em construir 

um tipo de ensino que busque como princípio a transferência dos conceitos fundamentais de 

direitos de cidadania. Entende-se assim, que construir um sentido de pertencimento social e 

político no indivíduo é de singular importância para o desenvolvimento de uma sociedade 

mais democrática. Na medida em que o indivíduo, neste caso o agricultor, faça valer sua voz 

na sociedade através de ações que ampliem a discussão, como por exemplo, a criação e 

participação de organizações, associações, sindicatos, movimentos sociais e reuniões públicas, 

torna-se aberto um leque de possibilidades e mudanças tanto no que se diz respeito a 

capacitação do produtor rural, quanto ao progresso do munícipio.  

É preciso ressaltar que esta análise aconteceu no início da prática do projeto, desde a 

sua idealização até as distribuições das cestas propriamente ditas. O Cestas Solidárias está em 

andamento até a presente data da conclusão deste trabalho e o mesmo não pretende ter um 

término, visto que um dos seus objetivos é fazer com o que, no futuro toda a organização seja 

administrada pelos próprios agricultores.   
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 A pesquisa busca reconhecer de que maneira o projeto afeta os pontos de vista e as 

relações sociais entre os pequenos agricultores, assim como a importância desses espaços de 

formação para a vida daqueles que trabalham com a agricultura familiar, propondo uma 

reflexão de sua importância no contexto social. Como objetivos específicos, propõe-se 

também destacar o perfil de transformação do pensamento político-social dos agricultores, 

explicar a importância do acesso à projetos educacionais, e mostrar através de um contexto 

histórico como as questões relacionadas a agricultura familiar, como a viabilidade de políticas 

públicas e a produção de produtos agroecológicos, são compreendidas no Brasil. 

Segundo Grynszpan (2009, p.54) “a inserção de um novo ator no espaço político 

transforma seus princípios de divisão, provocando deslocamentos e rearranjos, gerando 

disputas que, por sua vez, se refletem sobre o próprio ator e sua representação”. Isto é, na 

medida em que o trabalhador rural se identifica como cidadão participativo nas relações 

sociais, surgem cada vez mais trabalhadores com a mesma vontade e um objetivo em comum, 

o de melhorar sua qualidade de vida lutando contra as dificuldades e os conflitos, assim, as 

transformações políticas começam a acontecer.  

Historicamente, o campo foi associado ao atraso e a sua educação foi desvalorizada. A 

falta de interesse representada, por exemplo, pela dificuldade da localização e acesso às 

escolas rurais, faz com que a taxa de analfabetismo no Brasil seja maior na zona rural do que 

na urbana. De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais - Uma análise das condições de 

vida da população brasileira feita em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a taxa de analfabetismo em 2011, na zona rural era de 21,2% enquanto que na zona 

urbana era de 6,5%. A precarização dessas escolas não se faz somente por causa da estrutura, 

como também devido ao funcionamento da sua administração. Apresentando muita das vezes, 

poucos recursos e um conhecimento raso e segregado, em consequência da desconsideração 

pecuniária de seus professores. 

Levando-se em consideração o que foi observado para a colaboração nos estudos sobre 

projetos em prol da classe de pequenos agricultores no país, faz-se necessário a análise de 

projetos do modelo deste trabalho. Projetos estes que busquem a afirmação do pequeno 

agricultor no espaço político, que assegure a manutenção da sociedade em favor do 

desenvolvimento e que também possa tentar contribuir para a literatura acadêmica, 

reconhecendo a importância da luta dos camponeses. 



12 

Para a realização deste trabalho, foi considerada uma abordagem qualitativa, dando 

sequência através de um trabalho de campo realizado por observações e entrevistas 

semiestruturadas com os indivíduos envolvidos no ensino-aprendizagem. 

Foram selecionados os seguintes indivíduos envolvidos no projeto Cestas Solidárias: o 

professor/idealizador do projeto, alunos do Instituto Federal Fluminense campus Bom Jesus e 

pequenos agricultores participantes do Projeto. As etapas observadas no campo de pesquisa 

foram: os procedimentos de elaboração das cestas; as metodologias das aulas oferecidas; as 

visitas aos agricultores; a participação dos alunos secundaristas; e a forma de organização e 

articulação do projeto.  

Sendo assim, o trabalho estruturou-se, além desta introdução e das considerações 

finais, da seguinte forma: no primeiro capítulo irei descrever o meu percurso conhecendo o 

Cestas Solidárias e todo o envolvimento que tive com o projeto.  Além disso, apresento 

também a maneira como se dá a distribuição das cestas e a forma como os agricultores 

participantes do projeto se organizam enquanto coletivo. No segundo capítulo apresento as 

considerações a partir do olhar dos alunos participantes do projeto, que irão permitir também 

a análise do sentido de educação trazido por eles. No terceiro e conclusivo capítulo, trago as 

considerações dos agricultores, que irão apresentar comentários a respeito de sua relação com 

o Cestas Solidárias, assim como a discussão em torno da agroecologia e o debate atual acerca 

do uso de agrotóxicos.  
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CAPÍTULO I - O PROJETO CESTAS SOLIDÁRIAS 

 

Neste capítulo irei descrever as análises e discussões da pesquisa de campo. Além 

disso, também será descrito todo o percurso conhecendo o projeto e como surgiu o meu 

interesse por ele, desde os interlocutores que conversei, aos locais onde ocorreram alguns 

eventos e atividades. 

O envolvimento com o Projeto Cestas Solidárias se deu no primeiro semestre de 2017, 

durante o meu primeiro estágio curricular supervisionado, disciplina obrigatória do curso de 

licenciatura. O Professor Eduardo Moreira1, que é graduado em Ciências Sociais pela UFES e 

tem mestrado em Políticas Sociais pela UENF, foi o meu supervisor de campo no Instituto 

Federal Fluminense campus Bom Jesus do Itabapoana.  

Além de me apresentar o projeto idealizado por ele, Eduardo também me mostrou a 

estrutura física da escola e contou como se dá o funcionamento das aulas e as relações entre 

professor e alunos. Apesar de que naquele momento o projeto ainda estava sendo elaborado, o 

professor fez questão de deixar claro, em conversa ainda no estágio, que a venda das cestas 

não é “para a escola ganhar dinheiro”, e sim para dar um incentivo aos pequenos agricultores 

de modo que futuramente, possam gerir o projeto sozinhos. Dessa forma, o principal objetivo 

do projeto é fazer com que os trabalhadores participantes possam contar uma fonte de renda e 

trabalho a mais do que já possuem, assim como informações atualizadas sobre como 

desenvolver e administrar este tipo de produção e comércio.  

O meu interesse pelo projeto surgiu devido ao fato de sua criação ter sido na cidade 

em que nasci e estabelecer relações com municípios vizinhos, que também fizeram parte do 

meu crescimento. Como por exemplo, a cidade de Apiacá, que foi a primeira a estabelecer 

parceria com o Cestas Solidárias. A parceria neste município pôde acontecer, como contam os 

integrantes do projeto, graças ao MPA (Movimento de Pequenos Agricultores) que fez a 

ponte para que tanto os integrantes do movimento como os integrantes do projeto pudessem 

se conhecer. O MPA é um movimento do campo constituído por famílias camponesas que 

objetivam valorizar o seu modo de vida e produzir alimentos de forma saudável. Por este 

objetivo, a relação com o Cestas Solidárias se tornou efetiva desde o início até os dias atuais.  

Bom Jesus do Itabapoana se localiza na região Noroeste Fluminense e tem, de acordo 

com o último censo, 35.411 habitantes. Apiacá se localiza ao Sul do Espírito Santo e faz 

                                                           
1 A utilização do nome do professor entrevistado foi autorizada para a elaboração deste trabalho. Ver figura oito 

nos apêndices. 
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divisa com a cidade de Bom Jesus do Itabapoana, tendo o rio Itabapoana como divisor. Os 

dois municípios têm sua economia voltada fortemente para a agropecuária e aos setores 

comerciais de serviços. Apiacá possui cinco assentamentos e oito associações de agricultores 

familiares com mais de cem famílias assentadas e/ou beneficiadas, segundo dados do Instituto 

Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (PROATER, 2011).  

Ver no Cestas Solidárias a possibilidade do reconhecimento das famílias da agricultura 

familiar dos municípios, assim como o fortalecimento da relação com a comunidade escolar, 

despertou ainda mais a minha vontade de participar. Para dar sequência ao estudo, o trabalho 

de campo desenvolveu-se mesmo após o meu estágio na escola, a partir de entrevistas, 

encontros e acompanhamento das reuniões e eventos promovidos pelo professor juntamente 

com os participantes do projeto, alunos e agricultores.   

No dia quinze de março pude conhecer um pouco mais da história do professor 

Eduardo através de uma entrevista semiestruturada, na qual pudemos ter uma conversa mais 

intimista. Ele conta que até se encontrar nas Ciências Sociais, tentou outros quatro cursos 

superiores sem concluir: começou fazendo Administração, depois Ciências Econômicas e 

Ciências Contábeis.  

A sua proximidade com os movimentos sociais se deu ainda na faculdade enquanto 

cursava Ciências Contábeis. Ele conta que foi participar de um projeto de educação sobre a 

reforma agrária, que lhe proporcionou visitas aos assentamentos rurais e encontros com os 

agricultores da região. Neste curso, Eduardo vivenciou um conflito muito marcante e que 

também trouxe mudanças em sua vida, como ele lembra: 

Foi tão forte o impacto pra mim, que quando eu fui no primeiro encontro, 

que foi na universidade, mas numa cidade pequena do Espírito Santo, era um 

polo avançado da universidade, numa cidade chamada São Mateus, foi o 

primeiro encontro que eu fui, foi muito marcante. Quando eu cheguei, 

quando a gente chegou lá no encontro, o diretor do polo na época, não queria 

que esse encontro acontecesse lá, porque a gente sabe que a universidade não 

era lugar pra esse povo né, pra esse público, e ele disse que, não abriu as 

portas das salas de aula pras pessoas usarem. E a gente foi lá conversar com 

ele, e ele disse que só tava recebendo a gente porque era obrigado, mas que a 

universidade não era, não tinha sido feita pra aquelas pessoas, que aquela 

universidade ali não era pra aquelas pessoas. Aí a gente muito decepcionado, 

muito triste né com o que tinha acontecido, a gente representava a 

universidade né, e a universidade tinha dado essa resposta pra eles. Quando a 

gente chegou pra contar isso pra eles, eles receberam a gente com o maior 

entusiasmo assim, “que nada, que bobagem, isso é uma vitória, só da gente 

ta aqui dentro é o que importa pra gente, a gente ta super feliz, vamo 

construir nós mesmos as nossas salas de aula”. Aí a gente pegou grana do 

projeto, compramos tábuas de madeira, num material de construção que 

tinha perto, e construímos as salas de aula todinha, e tivemos um final de 

semana inteiro de aula. Aí nesse dia quando terminou o dia, o encontro, eu 
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tava extasiado né, emocionado, chorava muito, e foi um impacto pra mim, na 

minha vida, imenso. Aí daquele dia eu decidi que eu ia mudar o curso pra 

Ciências Sociais.  (ENTREVISTA 1, 2018) 

 

Ao ouvir a descrição deste conflito, que mostra o diretor de uma universidade 

impedindo a permanência de agricultores no interior do polo, me deparo um tanto quanto 

assustada. Acredito que a comunidade escolar deve ser composta pelo acesso e inclusão, 

como parte essencial de uma educação que melhore cada vez mais e chegue a todas as classes. 

Não o contrário, com obstáculos e dificuldades já no simples acesso, na simples ação de ir e 

vir do cidadão. 

Pude perceber a partir desta lembrança do professor Eduardo, como se deu a sua 

motivação para trabalhar com os movimentos camponeses e o seu interesse em projetos 

voltados para a classe campesina. Sobre o projeto Cestas Solidárias ele conta que foi inspirado 

no projeto de venda de cestas similar que conheceu em uma visita na UFES em Alegre/ES. 

Segundo ele, os movimentos sociais já vêm realizando projetos deste tipo em outros lugares, 

com o mesmo ideal de fortalecer a relação campo-cidade e de transformar o ideal de comércio 

pautado exclusivamente no lucro.  

Eduardo também ressalta a importância econômica e ambiental de projetos como este, 

que podem valorizar os produtos da terra e evitar o seu desperdício, ao mesmo tempo em que 

aumenta a renda de seu produtor e proporciona conhecimentos que a eles foram 

negligenciados. Esta questão do conhecimento foi outro ponto que me chamou atenção para o 

projeto Cestas Solidárias. Segundo o projeto, um dos principais objetivos a ser atingindo é o 

de formação com cursos no modelo de Formação Inicial e Continuada (FIC). 

Os cursos FIC são ofertados com curta duração e estão previstos como cursos de 

educação profissional e tecnológica na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Conforme o Ministério da Educação, “a formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional são organizados para preparar para a vida produtiva e social, promovendo a 

inserção e reinserção de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho”.2.  

Para o projeto, estes cursos se concentram tanto nas áreas específicas de formação do 

campus IFF Bom Jesus, como agropecuária, agroindústria e meio ambiente, quanto em 

formações nas áreas de economia solidária, produção artesanal, agroecologia, agricultura 

                                                           
2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Cursos de formação inicial e continuada (fic) ou qualificação profissional. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept/formacao-inicial-e-continuada-ou-qualificacao-

profissional>. Acesso em: 23 out. 2018. 
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orgânica, permacultura, associativismo, cooperativismo, movimentos sociais e suas 

organizações e teorias políticas.  

Antes de o projeto sair do papel, pude participar de algumas reuniões que foram 

importantes para dar sequência na realização do Cestas Solidárias. Na reunião do dia quatorze 

de março deste ano, que aconteceu na parte da tarde em Apiacá/ES, foram apresentados os 

participantes do projeto e definidas algumas questões. Estavam reunidos o professor Eduardo 

do IFF, duas alunas da escola, o presidente do MPA e alguns agricultores vinculados à 

associações, comunidades e movimentos de produtores que tinham interesse em participar do 

projeto.  

Um dos momentos mais interessantes foi quando o presidente do MPA nos apresentou 

um esquema elaborado para representar o funcionamento do projeto. Neste esquema, ele 

compreende a boa produção, o transporte de qualidade para que o produto chegue nas mãos 

do consumidor da mesma forma em que foi colhido, e a comercialização bem-feita, como as 

três principais condições para o seu funcionamento. Em acordo, ficou decidido que a parte da 

produção seria exclusivamente função dos agricultores, com o fornecimento dos produtos que 

serão vendidos nas cestas. A parte do transporte teria uma divisão do custo entre os 

produtores e a equipe do IFF. E a comercialização seria exclusivamente função da equipe do 

IFF, que é integrada por professores e alunos.  

Através de uma votação, foi escolhido o nome da rede de produtos agroecológicos 

“Sabores e Saúde”, com o ideal de qualidade de vida e voltado para a produção de produtos 

sem agrotóxicos. Ficou decidido que a cesta contará com produtos da terra, agroecológicos e 

orgânicos, e que terão um rigoroso controle de qualidade e quantidade para evitar o 

desperdício. Além disso, em suas distribuições também poderá ser vendido, paralelamente, 

produtos artesanais como bolos, biscoitos e pães, que não estão inclusos dentro da cesta, 

podendo o consumidor comprar separadamente. Nesta reunião, estas questões foram apenas 

mencionadas, os esclarecimentos sobre como será feito o controle de qualidade e a venda de 

produtos paralelos foram discutidos na reunião seguinte que falarei mais adiante no terceiro 

capitulo.  

Este modelo de reunião pautado em votações e com oportunidades para todos falarem 

e serem ouvidos, nos mostra na prática a democracia existente nesta organização social 

campesina, que faz um papel essencial na defesa da transformação política, econômica e 

social do campo. Infelizmente na atual situação política do país, estas questões relacionadas a 
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construção de espaços para a defesa dos movimentos rurais, de preservação da natureza e da 

não utilização de agrotóxicos, estão cada vez mais correndo riscos e sendo ameaçadas.   

A prática democrática vista nesse modelo de reunião e no projeto em si, a partir do seu 

desenvolvimento e da forma como são tomadas as decisões, pode ser analisada como uma das 

formas de participação da sociedade e resistência ao capitalismo. Conforme exemplifica 

Gattai e Bernardes (2013, p. 74), a “identidade de grupo e o empoderamento enquanto grupo 

são condições fundamentais para a consciência e exercício da cidadania, necessária para que 

haja transformação social”.  Dessa forma podemos notar que o aprendizado dos participantes 

do projeto vai muito além dos cursos. Ele está intrinsicamente ligado aos próprios encontros e 

reuniões, na qual se aprende a conversar e debater enquanto coletivo.  

Assim como o professor se inspirou em outro projeto deste modelo para a criação do 

Cestas Solidárias, podemos observar também que houve um crescimento de práticas de 

projetos em prol da agricultura familiar em todo o país. Podemos citar como exemplo, a Cesta 

Sabores da Terra, que é um projeto realizado pelo NERU (Núcleo de Estudos Rurais e 

Urbanos) da UFF Campos. O projeto tem como objetivo criar novos canais de 

comercialização provenientes da agricultura local no interior da universidade. Assim como o 

Cestas Solidárias, este projeto também valoriza os pequenos agricultores e o seu modo de 

produção agroecológico.  

Um dos objetivos do projeto Cestas Solidárias parte do princípio de que é preciso 

valorizar outras formas de economia, que tenham como ideal a solidariedade e a relação 

dialógica entre os produtores e consumidores. Podemos ver aqui, a inserção do conceito de 

economia solidária, que surge como contraponto ao Agronegócio, visando transformar o meio 

rural. O projeto político democratizante, organizado por partidos políticos, movimentos e 

organizações da sociedade civil em síntese refere-se à reivindicação das noções de 

democracia, viabilizando, por exemplo, a inclusão de novos espaços para participação 

pública, de novos atores sociais tanto urbanos como rurais e de novas práticas de interlocução 

entre o Estado e a sociedade.  

Em relação aos obstáculos e desafios para a transformação democrática do meio rural, 

Delgado (2012, p.124) aponta que a maior dificuldade para este desenvolvimento “vem do 

peso político do agronegócio e do papel central que desempenha na estratégia de 

especialização na exportação de produtos agropecuários como forma predominante de 

ajustamento da conta de transações correntes do balanço de pagamentos”. Ou seja, o ideal do 

Agronegócio, que como já pudemos ver, voltado principalmente para a economia capitalista 
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de exportação, dificulta o papel social necessário para esta democracia. Ao perguntar para o 

professor Eduardo sobre a importância do projeto Cestas Solidárias, ele me relata que a ideia 

de um comércio solidário deve ter um sentido mais humanista.  

Pra que o trabalho realizado no campo seja também vendido na cidade, pra 

transformar a ideia do comércio que a gente ta acostumado, das relações 

comerciais que a gente ta acostumado né, onde são trocadas coisas, que não 

há relacionamento entre pessoas. Da essa ideia de comércio, um comércio 

onde as pessoas se relacionam, o trabalho das pessoas seja visto, as pessoas 

que realizam esse trabalho sejam conhecidas, que entrem em contato direto 

com as pessoas que tão consumindo o produto do trabalho dessas pessoas. 

Pra elas entenderem de que forma elas trabalham, porquê trabalham, qual a 

importância desse trabalho pra essas pessoas, e quem vai consumir esse 

produto. Qual a importância do consumo desse produto, qual o significado 

dele pra essas pessoas, né. (ENTREVISTA 1, 2018) 

 

A explicação de Eduardo vem como proposta para a manutenção do projeto político 

democratizante, um trabalho que busque estabelecer uma relação de conhecimento entre seus 

interlocutores, aproximando os produtores e consumidores, e que seja também mais 

transparente no processo produtivo e nas propagandas de seus produtos, faz parte de uma 

nova prática de comércio mais democrática. 

Estas “duas agriculturas”, termo utilizado por Delgado (2012, p.87) para se referir ao 

agronegócio e a agricultura familiar, não estão totalmente desconectadas, elas acabam 

disputando políticas públicas e entrando em divergência nas questões de democratização do 

campo e preservação do meio ambiente. Isso faz com que a sociedade se posicione em relação 

aos ideais que mais se identificam. 

Na década de 1990 a entidade de “agricultores familiares” surge para substituir a de 

“pequenos produtores” dominante nos anos 1980, conforme aponta Delgado (2009 p.29). Isto 

aconteceu para dar mais fundamento de luta e reinvindicação para classe, tendo em vista que a 

noção de “familiar” remete a algo mais coletivo, complexo e significante do que “produtores”, 

além de trazer novos significados e relevância para os temas do campo.  

Ainda nos anos 1980, surgem também novos atores que compõem o meio rural, na 

verdade, eles passam a ser reconhecidos. São eles: os “atingidos por barragens”, sendo 

trabalhadores atingidos por construções; os seringueiros, trabalhadores que vivem da extração 

de látex das seringueiras; os sem-terra, agricultores que não possuem terras; e os posseiros, 

agricultores que possuem terras sem documentação oficial. Estes grupos, como o passar dos 

anos, conseguiram se unir para melhorar suas demandas e criar movimentos sociais bastante 

significativos, trazendo igualmente visibilidade ao meio rural brasileiro. Como por exemplo, 

podemos citar o MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) criado em 1991 e o MST 
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(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) criado em 1984, dois movimentos que 

demonstram e representam o fortalecimento das ações coletivas no campo, tendo um papel 

fundamental na reivindicação pela transformação política, econômica e social do campo.  

Ainda que, com a crise externa na década de 1980, ocorrida em consequência do 

término das articulações que funcionam desde o Brasil pós-guerra para o crescimento 

industrial no país, o setor agrícola conseguiu obter um desempenho mais favorável do que o 

setor industrial. Isso aconteceu por dois acontecimentos importantes, como aponta Delgado 

(2012, p. 89 e 90): 

Em primeiro lugar, o governo Figueiredo estabeleceu, em 1979, uma 

prioridade à agricultura – que o então ministro Delfim Neto popularizou com 

o mote de “encher a panela do povo” –, em função da expectativa 

generalizada de uma crise de abastecimento de alimentos, devida ao fraco 

desempenho de sua produção na década anterior, o que se refletiu numa 

mudança da política agrícola em favor do fortalecimento da política de 

preços mínimos (indexando-os à inflação) e da diminuição da importância da 

política de crédito rural. Nesse sentido, o temor do desabastecimento interno 

de alimentos, numa conjuntura de crise da economia nacional, obrigou o 

governo militar a tomar medidas para favorecer o aumento de sua produção. 

E, em segundo lugar, a política de desvalorização da taxa de câmbio foi 

capaz de compensar, em moeda nacional, as perdas de receitas em dólares 

dos exportadores brasileiros, devida à queda dos preços internacionais das 

commodities agrícolas, garantindo a continuidade de sua produção. 

 

Desta forma, observamos que o movimento agrícola teve sim seu crescimento 

produtivo, no entanto, é de se destacar que isto ocorreu devido ao ambiente político e 

econômico desajustado da época. A agricultura brasileira vinculada tanto ao agronegócio 

como a agricultura familiar, está intrinsecamente ligada aos sistemas de importação e 

exportação de commodities agrícolas. Sendo assim, qualquer que seja a crise financeira 

internacional ou avanço econômico no país, terão consequências que vão refletir no meio 

rural como um todo.  

Tendo em vista estes aspectos, podemos observar o que ocorreu no governo Lula, que 

a partir de 2003, obteve um progresso no avanço do projeto político democratizante. Talvez 

por ser um sindicalista e simpatizante dos movimentos sociais rurais e urbanos, pôde 

incentivar e estimular o crescimento da agricultura familiar no país através de políticas 

diferenciadas para o meio rural. Como por exemplo, podemos citar a valorização do Pronaf 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), que se destina a financiar 

projetos que geram renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária, 

juntamente com os planos Safra e Safra Mais Alimentos.   



20 

É preciso ressaltar que, de acordo com o documento do CONDRAF (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, 2008) 85% dos municípios brasileiros são 

considerados como rurais, contemplando aproximadamente 30% de toda a população. Sendo 

assim, podemos concluir que o Brasil é bem maior do que parece ser, quando passamos a 

considerar diversos grupos, práticas e suas relações com o campo.  

Neste caso, sendo o Brasil rural tão predominante, a produção e valorização de cursos 

e estudos nas áreas sociais e políticas, na minha perspectiva, são extremamente necessárias e 

deveriam ser de conhecimento gratuito para todas as pessoas, para que pudéssemos ter base 

nas discussões públicas e avanços na democratização e inclusão no campo.   
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CAPÍTULO II - OS ALUNOS DO IFF 

 

Neste capítulo, irei destacar as percepções a partir do olhar dos alunos do ensino 

médio. Foram realizadas uma entrevista com uma aluna e um grupo focal com três alunos, na 

qual selecionei duas perguntas principais que considero essenciais para perceber a relação dos 

alunos com o projeto Cestas Solidárias e suas perspectivas. Sendo a primeira pergunta “Qual a 

importância desses espaços de formação?” e a segunda “Resumidamente, o que entende por 

agricultura familiar?”. 

Os entrevistados são alunos já vinculados ao Cestas Solidárias e que colaboram com o 

desenvolvimento do projeto, são eles: o Juan, estudante do segundo ano do ensino médio 

integrado ao curso técnico de Meio Ambiente; a Isabelle e a Julia, estudantes do segundo ano 

do ensino médio integrado ao curso técnico de Alimentos; e a Izabella, estudante do terceiro 

ano do ensino médio integrado ao curso técnico de Meio Ambiente. 3   

A intenção do projeto ao inserir os alunos demonstra como pode acontecer e como é 

importante a articulação da comunidade escolar com os atores fora dela. No projeto, os alunos 

podem aprender tanto com os professores como com os próprios agricultores a, por exemplo, 

conferir se o produto está numa qualidade boa para o consumo e fazer o contato com os 

clientes, além de conhecer mais sobre economia solidária e agricultura. Todo esse 

conhecimento é usado por eles para compartilhar com os outros participantes e até mesmo, 

com os futuros clientes com quem irão fazer contato.  

Atualmente os alunos são responsáveis por fazer os pedidos e as entregas das cestas. O 

contato é feito a princípio por e-mail. O consumidor que deseja se cadastrar, responde um 

breve questionário no site da rede e a equipe organizadora do projeto envia uma planilha para 

os consumidores escolherem e marcarem os produtos que desejam da lista. Assim, quando 

está próximo da entrega, que acontece no próprio IFF, é enviado um novo e-mail lembrando 

os consumidores do dia do pagamento e da entrega.  

As entrevistas com os alunos foram combinadas pelo celular. No dia quinze de março 

deste ano, marquei com o Juan na escola mesmo, em um horário de aula vaga na parte da 

tarde. A princípio, pensei em fazer entrevistas individuais, porém quando cheguei lá me 

encontrei com ele e mais duas alunas, Isabelle e Julia. Assim, para aproveitar melhor o tempo 

e a oportunidade de encontrar três alunos participantes do projeto juntos, fizemos um grupo 

                                                           
3 A utilização dos nomes dos alunos entrevistados foi autorizada para a elaboração deste trabalho. Ver figura 

nove nos apêndices. 
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focal. Nós sentamos em um corredor da escola e estabelecemos uma ordem para respostas. 

Primeiro respondia o Juan, depois a Isabelle e por último a Julia. Tivemos um pouco de 

dificuldade para conversar, pois estava acontecendo uma reforma na escola e, além disso, 

havia muito barulho dos alunos passando pelos corredores.  

No meio da entrevista em grupo, a Izabella, outra aluna que não esperava encontrar, 

chegou para arrumar o auditório que seria usado um pouco mais tarde. Ela, como participante 

ativa do Cestas Solidárias, estava ajudando a organizar uma formatura do curso de 

Agroecologia que o projeto promoveu aos seus agricultores, na qual falarei a respeito mais à 

frente. Assim, eu e os alunos acompanhamos a Izabella e fomos para o auditório, onde era 

mais silencioso e tranquilo para concluir as entrevistas. Consegui terminar o grupo focal com 

Juan, Isabelle e Julia e quando Izabella terminou suas tarefas, fiz a entrevista com ela 

individualmente. 

 Uma fala impactante da aluna Isabelle pôde demonstrar um tabu que ainda ronda a 

nossa sociedade. Ao pergunta-la sobre a importância de espaços de formação como o Projeto 

Cestas Solidárias, ela revela: 

Pra mim é importante porque eu cresci na roça e desde pequena o MST lá 

em casa é: “não fala essa palavra aqui porque eles são ladrões”, e eu nunca 

me envolveria com isso. Então é pra um conhecimento maior, porque o que 

eu conheci foi a parte que as pessoas falavam mal e agora eu tô conhecendo 

a parte boa. (ENTREVISTA 2, 2018) 

 

Isabelle também conta que seu pai estudou apenas até a quarta série do ensino 

fundamental e que este fato pode ter colaborado para a formação do seu ponto de vista em 

relação ao MST. Por conta disso, ela sentiu que precisava buscar ajuda do professor Eduardo 

para poder participar do Cestas Solidárias. Segundo ela, Eduardo foi até sua casa e conversou 

com os seus pais, explicando sobre o projeto para que assim seus pais pudessem ter um pouco 

do conhecimento que ela estaria adquirindo no decorrer de sua vida escolar. A fala do aluno 

Juan vem ao encontro da de Isabelle. Ao responder a mesma questão, ele revela uma história 

semelhante:  

Pra mim é importante na verdade pra ajudar outras pessoas. Porque eu uso 

meu conhecimento como um meio pra difundir com outras pessoas, porque 

essas coisas são coisas muito marginalizadas, tipo o MST. Uma vez eu fiz 

um trabalho sobre povos indígenas e tavam comparando eles ao MST, no 

aspecto que eles roubam terras, e na verdade é a gente que rouba a terra. E 

eu acho que é importante pra mim, pra desmitificar esse senso comum nas 

outras pessoas. (ENTREVISTA 3, 2018) 

 

Podemos observar nas duas falas, que o preconceito em relação aos movimentos 

sociais do campo ainda permanece como forma de opressão. Conforme podemos ver 
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diariamente em notícias de jornais nos municípios do interior e nas grandes propriedades 

rurais, este estereótipo pejorativo de “ladrões de terras” ainda é usado para justificar ataques 

verbais e físicos e para deslegitimar as lutas e conquistas dos ativistas e representantes dos 

movimentos sociais do campo. A criminalização do MST está intrinsicamente ligada à luta 

entre classes, visto que a classe trabalhadora vivendo em uma sociedade capitalista e com o 

respaldo da mídia, têm seus direitos submetidos abaixo dos interesses do capital.  

De acordo com a Via Campesina Brasil (2010, p. 06), o objetivo da criminalização de 

movimentos e classes como estes é “criar as condições legais e, se possível, legítimas perante 

a sociedade para: a) impedir que a classe trabalhadora tenha conquistas econômicas e 

políticas; b) restringir, diminuir ou dificultar o acesso às políticas públicas; c) isolar e 

desmoralizar os movimentos sociais junto à sociedade; d) e, por fim, criar as condições legais 

para a repressão física aos movimentos sociais”. 

Como exemplo da criminalização dos movimentos sociais, podemos ressaltar a 

história de Julia, uma estudante assentada do MST, que em agosto deste ano chegou à final da 

Olimpíada de História. A estudante que nasceu e foi criada em um assentamento rural causou 

grande repercussão entre os estudantes, professores e servidores do Campus Visconde da 

Graça do Instituto Federal Sul Riograndense. Isto porque como conta seu professor:  

O MST é muito malvisto ainda dentro do Instituto Federal do nosso campus. 

Eles ainda são vistos aqui como saqueadores de terra e ladrões que destroem 

o sagrado valor da propriedade. Quando se tenta trabalhar o outro lado disso 

em um instituto tão conservador enfrenta-se uma série de paradigmas. O 

curso mais tradicional que temos dentro do nosso IF é uma agropecuária que 

pensa apenas o latifúndio. Imagine o choque que é uma filha de assentados ir 

a Campinas participar de uma Olimpíada de História.4 

 

Desse modo temos a impressão de que para o trabalhador rural deter um pedaço de 

terra e não ser despejado, por exemplo, é necessário que ele sempre tenha como comprovar 

que a propriedade é sua. Ou seja, um direito que para o restante da população é tratado como 

se fosse algo comum, quando falamos de pequenos agricultores é cobrada uma burocracia em 

excesso. Isso acontece devido à falta de informação a respeito dos direitos que compõem a 

nossa constituição. Aqueles que criminalizam o pequeno agricultor e algumas vezes até 

mesmo a própria família de agricultores, não reconhecem o direito constitucional sobre a 

função social da propriedade. O direto a terra é garantido pela constituição, que por sua vez, 

deve atender ao princípio de que essa terra também seja produtiva. O trabalhador se vê na 

                                                           
4 MST MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. Julia, a assentada do mst que 

chegou à final da olimpíada de história. Disponível em: <http://www.mst.org.br/2018/08/28/julia-a-assentada-

do-mst-que-chegou-a-final-da-olimpiada-de-historia.html>. Acesso em: 12 nov. 2018. 
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necessidade de certificar sua história e tomar decisões que comprometam o seu futuro 

simplesmente para possuir o que é seu por direito. Isto vem ao encontro do trabalho de Sonia 

Pereira, em ‘‘A contribuição do homem simples na construção da esfera pública: os 

trabalhadores rurais de Baturité – Ceará’’, que concluiu que:  

O homem simples, o camponês, afirma politicamente seu projeto social – 

portanto, atua politicamente – quando se recusa coletivamente a abrir mão de 

sua condição camponesa. Permanecer no campo é um ato político, quer os 

sujeitos assim o entendam ou não. A recusa do destino proletário, no qual 

homens e mulheres descobrem-se divorciados de seus instrumentos de 

trabalho, é uma resistência praticada cotidianamente. (PEREIRA, 2004, p. 

42) 

 

Sob outra perspectiva, a aluna Julia pôde me proporcionar relatos de sua vida 

igualmente interessantes. Na escola, Julia participa do grêmio estudantil e fora dela, do MST e 

do MPA. Ela conta que nasceu em um acampamento sem-terra e que sua família é fruto do 

movimento social, o que explica sua especial consideração aos movimentos do campo. Ela 

relata que o Cestas Solidárias é muito importante para o povo camponês, além disso, aponta 

que o último projeto destinado a melhorar a vida dos agricultores foi realizado pelo SEBRAE 

e “não acontece com eles há muito tempo”.  

Ao pergunta-la sobre a importância de espaços de formação como o Cestas Solidárias, 

Julia responde que são importantes para ajudar as pessoas que são camponesas, como ela: “eu 

vi que as pessoas não tinham esse conhecimento, não tem acesso né, e o projeto é uma 

maneira de eu ajudar eles nisso, deles terem conhecimento pra melhorar a terra, pra melhorar 

a qualidade de vida deles, pra dar mais valor ao meu povo”. Podemos notar aqui, como a 

educação é necessária para a vida de crianças e adultos camponeses e como projetos 

educacionais, por menores que sejam, são relevantes e deixam frutos para as gerações futuras. 

Sobre a agricultura familiar, Julia conclui que: 

Por agricultura familiar, eu entendo muito do que eu vi né, e sempre, tipo, 

questões de fazer horta, ir na feira, isso sempre foi muito bom pra gente. Eu 

acho uma forma muito bonita de trabalho, porque você produz na sua própria 

terra, que, uma terra que reparte de uma maneira justa, você produz de uma 

maneira justa, que não agride nem os outros, nem ao meio ambiente, e você 

trabalha ali com a sua família, e tipo, até, é um jeito de, de união assim, de 

um certo modo. A gente ta fazendo uma coisa ali, e na sua família e aquilo 

gera um retorno positivo e, é isso que eu entendo, é tipo um trabalho mais 

humano, que gera mais pontos positivos do que negativos. (ENTREVISTA 

4, 2018) 

 

Aqui podemos perceber a complexidade das relações e sentidos que a agricultura 

familiar pode proporcionar. Juan, ao responder a mesma questão entende que a agricultura 
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familiar é “como, as pessoas olham pra uma terra pequena que tem seu próprio meio de 

subsistência”. Izabella já aponta que “é um modo de se estar no mundo”. Desta forma, é 

preciso reconhecer todas essas definições que vão muito além da produção agroecológica e 

um novo meio se manter economicamente. A meu ver, fazer parte da agricultura familiar é 

fazer parte de uma ideologia de vida que deve ser reproduzida todos os dias, desde o momento 

de levantar para tomar café da manhã até a reunião em volta na mesa para jantar.   

Por fim, ao conversar com a aluna Izabella que, juntamente com o professor Eduardo 

colaborou na organização e elaboração do Projeto no IFF Bom Jesus, tive algumas reflexões 

não só sobre a agricultura, mas como também sobre a educação tradicional com que 

aprendemos. Izabella se mostrou bastante participativa em todos os processos que foram e 

estão sendo feitos até hoje dentro do Cestas Solidárias, sendo a aluna que elaborou a 

logomarca para a divulgação das cestas de produtos nas mídias sociais.  

Izabella conta que o projeto lhe “proporcionou muitas experiencias incríveis”. A partir 

dele, ela pôde conhecer outros projetos e organizações, além de dar início a sua participação 

no MPA, na qual segundo ela fez com que adquirisse uma nova formação. Em uma questão 

que havia feito, em relação aos pontos positivos e negativos observados no andamento do 

projeto, ela me relatou a fala de uma agricultora em relação ao curso de Piscicultura: “foi 

muito mais do que uma formação de peixe, tipo de estudar peixe, foi uma formação humana 

mesmo, a gente cresceu como coletivo”. Segundo Izabella: 

O curso de Piscicultura, foi o primeiro curso que a gente deu. A agricultora 

contou, porque eles tinham que organizar junto onde ia ser o curso, a gente 

tinha que organizar a sala, a gente tinha que organizar a comida essas coisas, 

então, a organização deles aumentaram, é, então, eu acho que a 

transformação desse projeto é muito deles também. Tipo, eles vão se 

formando, eles vão se construindo como coletivo, como auto-organização, e 

é isso. Um curso de matéria técnica né, mas tinha formação, tinha matérias 

de ética, de trabalho, de economia solidária dividido com a parte técnica. E 

aí ela me falou que o grupo cresceu muito, ela cresceu muito porque foi uma 

formação tanto técnica quanto humana pra eles também. (ENTREVISTA 5, 

2018) 

 

Estes dois relatos, tanto da aluna Izabella, quanto da agricultora com quem ela 

conversou, demonstram um dos objetivos do projeto sendo cumprido, que é o de exatamente 

construir um coletivo que trabalhe a economia solidária, dando autonomia para seus sujeitos 

agirem da melhor forma conforme acreditam.  

Em relação à importância de outros espaços de formação dentro e fora da escola, 

Izabella acredita que: 
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Esse é o princípio da educação, porque a gente começa a produzir coisas 

sabe, não só ficar estudando teorias e tal, mas a gente, estuda as teorias que 

são muito importantes, mas a gente tenta transformar elas em algo concreto 

assim, em algo que, transforme a vida das pessoas que estão na nossa volta 

assim. Porque eu acho que a escola não tem que ficar ilhada num espaço, 

tipo, “a escola é um espaço de saber e pronto”, mas a escola tem que ta 

vinculada a comunidade, as pessoas que vivem e precisam de um 

acompanhamento. Igual, a nossa escola é uma escola técnica, e o 

conhecimento que a gente pode proporcionar pros agricultores por exemplo, 

é fundamental pra eles, porque eu acho que até a Julia tinha comentado, a 

maioria ou tem até a terceira ou quarta série, ou nem isso assim,  então, pra 

mim esse é o objetivo do projeto e da educação, que é levar conhecimento e 

levar desenvolvimento pra essas pessoas, desenvolvimento social, 

desenvolvimento econômico também, o que as cestas propõe no caso. 

(ENTREVISTA 5, 2018) 

 

As opiniões críticas em relação à educação que Izabella nos releva ter demonstram 

uma noção diferente de alguns alunos do ensino médio, que não têm as mesmas 

oportunidades de aprendizado como ela. Perceber a educação para além da escola e como algo 

a ser aproveitado pelo resto da vida traz a reflexão de uma emancipação intelectual. Conforme 

a obra “O mestre ignorante” de Jacques Rancière, a emancipação intelectual ocorre quando o 

educador passa as ferramentas para que o próprio aluno busque o seu conhecimento e 

apreenda, sem passar os conceitos de uma ordem explicadora.  

Nesta obra, Rancière conta a história de um professor francês. Segundo o autor, este 

professor recebeu uma turma de holandeses, com a qual não conseguiu se comunicar, visto 

que não sabia falar holandês e nem os alunos sabiam falar francês. Ele então solicitou que os 

alunos lessem um livro em sua edição bilíngue. O livro era como se fosse um dicionário, e 

assim, pediu aos estudantes que escrevessem em francês o que pensavam de tudo que haviam 

entendido com a leitura. Ele estava esperando que os alunos não entendessem nada, tendo em 

vista que não sabiam o francês e não tinham recebido nenhuma explicação nem da história do 

livro, nem do idioma. Surpreso, o professor descobriu que os alunos haviam se saído tão bem 

ao comentar sobre o livro, assim como fariam os próprios franceses. Até então, ele acreditava 

que a grande tarefa do professor era a de transmitir conhecimento, o que não aconteceu 

devido ao fato dos alunos aprenderem o livro e o idioma sem o seu conhecimento (o do 

professor).  

O professor então entende que, antes seu trabalho era pautado em uma ordem 

explicadora. Na ordem do explicador é preciso uma explicação oral para explicar a explicação 

escrita, fazendo com que aquele que quer aprender esteja sempre submetido a uma explicação 

a priori do que deseja saber. Assim, se coloca em uma situação de inteligência inferior e 
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impossibilita o desenvolvimento da sua própria capacidade de observar e refletir para formar 

sua própria ideia. Rancière propõe um ensino em que o mestre coloque seus alunos em 

situações que os façam sozinhos terem vontade de descobrir o que desejam, com autonomia, 

sem que haja uma desigualdade de inteligências, na qual o aluno sem o professor não seja 

capaz de apreender.  

Tendo em vista estes aspectos, podemos considerar a partir das falas dos alunos 

entrevistados, uma relação de aprendizado com o projeto Cestas Solidárias e os movimentos 

sociais que eles citaram e participam. Dessa forma, vemos que a escola enquanto instituição 

de aprendizado não é exclusivamente o único caminho para se obter conhecimento, trazendo a 

reflexão de que tudo aquilo que o indivíduo vivencia nas relações sociais fora do ambiente 

escolar e sem a presença de um mestre, desde conversas à leituras, antes e depois da escola, 

dentro e fora dela, deve ser considerado para a sua formação. 
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CAPÍTULO III - OS AGRICULTORES 

 

Neste capítulo, irei destacar as percepções dos agricultores participantes do Cestas 

Solidárias. O primeiro contato que obtive com esses trabalhadores, já comentado no primeiro 

capítulo deste trabalho, foi o da ocasião de uma das primeiras reuniões que o projeto realizou 

para apresentar os seus participantes e elaborar o seu desenvolvimento. 

Depois disso, me encontrei com os mesmos e alguns novos agricultores em uma 

formatura do primeiro curso que o projeto concluiu, que foi o FIC em Agroecologia Aplicado 

à Agricultura Familiar. A formatura aconteceu no dia quinze de março deste ano no auditório 

do IFF. O auditório foi organizado com cadeiras dispostas em fileiras no meio e na frente, e 

próximo ao palco estavam as cadeiras reservadas para os formandos, os agricultores 

participantes do projeto Cestas Solidárias. Os formandos chegaram arrumados e 

cumprimentando as pessoas que já estavam aguardando o início da colação, entre elas alunos 

da escola, professores e o diretor da instituição. Eles se sentaram juntos com os seus 

familiares e colegas que eram mais íntimos e conhecidos, formando assim alguns grupos de 

três e quatro pessoas. 

 A professora que ministrou o curso organizou a turma para que pudessem entrar 

novamente em fileira e carregando as amostras de seus frutos, que foram colhidos e 

produzidos a partir da utilização das instruções e aprendizados do curso, como exemplo do 

conhecimento que adquiriram. Eles entraram e depositaram os produtos em uma mesa na 

frente do palco. Assim a cerimonia deu início com os alunos da escola homenageando os 

formandos com a música “Pra não Dizer que não Falei das Flores” de Geraldo Vandré.  

No palco sentaram os representantes da escola, assim como os de movimentos como 

MPA e MST representando os alunos agricultores. Com a cerimônia já em andamento, 

algumas falas me chamaram atenção. O representante do MST agradeceu por tudo que estava 

acontecendo e falou sobre a busca do conhecimento, reforçando para os alunos agricultores 

que não desanimassem desta troca de experiências. O representante do MPA também 

agradeceu e disse ter sido aquela tarde um privilegio, tendo em vista o fato de que eles não 

estavam no “sol quente” e sim em uma sala com ar condicionado. Do mesmo modo, reforçou 

para que os agricultores colocassem em prática todo o conhecimento adquirido e que dessem 

continuidade ao que aprenderam.  

Por fim, a representante do Conselho de Desenvolvimento Rural de Apiacá 

complementou dizendo aos agricultores que eles formaram uma grande família e para que 
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colocassem em prática o que aprenderam produzindo com qualidade e saúde, sem produtos 

com agrotóxicos. Cada formando foi então chamado ao palco para receber o seu diploma e a 

cerimônia terminou com um generoso café da tarde para todos aproveitarem. 

Após este evento, pude me encontrar novamente com alguns agricultores para a 

realização das entrevistas que compõe a pesquisa desta monografia. Foram realizadas três 

entrevistas, a primeira delas com a dona Nair, uma senhora de cinquenta e quatro anos, 

moradora de Batatal de Cima, comunidade rural do município de Apiacá; e a segunda e 

terceira com o casal Élio e Karla, moradores do Assentamento Teixeirinha, localizado no 

município de Apiacá.5. 

As entrevistas aconteceram no dia dois de maio deste ano nas casas dos respectivos 

agricultores por ocasião de um circuito entre as propriedades, promovido pelo professor 

Eduardo. Este circuito foi realizado para que pudéssemos conhecer as propriedades dos 

agricultores participantes do projeto e assim realizar alguns trabalhos. Um dos trabalhos 

realizados neste dia foi a coleta de imagens e depoimentos para um minidocumentário 

produzido pela equipe do projeto, com o objetivo de fazer a propaganda da Rede de Produtos 

Sabores e Saúde. 

O circuito começou pela propriedade da dona Nair que nos recebeu com muita boa 

vontade e colaborou com todos os trabalhos solicitados. Depois fomos para a propriedade do 

Élio e da Kátia, que juntamente com o seu casal de filhos, nos receberam com muita atenção. 

A recepção foi um fato interessante, pois notamos que todas as casas por onde passamos nos 

foi oferecido café, bolo, pães e frutas, tudo isso produzido e colhido pelos próprios 

agricultores.  

Ao conhecer dona Nair, pude observar em seu discurso, um pensamento repleto de 

conhecimento e carinho com a terra. Apesar de, como ela conta, ter estudado até a segunda 

série do ensino fundamental, este fato não a impossibilitou de aprender e se especializar 

naquilo que ama fazer. Sua propriedade como ela conta, é fruto de um pagamento de seu 

patrão, que ao falecer, deixou pedaços de terra como parte do salário de seus funcionários.  

Uma de suas falas que mais me chamou atenção foi a sua explicação sobre ter uma boa 

vizinhança na propriedade. De acordo com seu conhecimento, não adianta um agricultor ter 

uma produção agroecológica se o seu vizinho tem uma produção a partir do uso de 

agrotóxicos, pois as pragas afetadas com venenos jogados pelo vizinho irão migrar para a sua 

                                                           
5 Os nomes utilizados são fictícios para preservar o direito à privacidade e identidade dos agricultores 

entrevistados. 
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produção que até então estava limpa. Sendo assim, só é possível produzir organicamente se os 

agricultores entrarem em harmonia para produzirem da mesma forma.  

Esse conhecimento de dona Nair, demonstra na prática, uma forma de concorrência 

entre o modo de produção com agrotóxicos e o modo de produção da agricultura orgânica. O 

ideal de expansão da agricultura utilizado no agronegócio, que tem como base a utilização de 

agrotóxicos, acaba prejudicando a pequena produção de agricultores familiares que desejam 

produzir com base na produção orgânica, de forma mais característica se estiverem na mesma 

região, ou em proporções maiores. Tendo em vista os sistemas de importação e exportação de 

commodities agrícolas que movimentam a economia, qualquer que seja a crise financeira ou 

situação danosa existente no meio rural, tanto no agronegócio quanto na agricultura familiar, 

vai trazer questões refletindo na economia do país e vice-versa.  

Assim como dona Nair, o casal Élio e Karla também forneceu declarações igualmente 

significativas. O local onde vivem, chamado de Assentamento Teixeirinha, segundo conta 

Élio, foi adquirido pela família com o apoio do MST, após reinvindicações que ele lembra 

com uma boa nostalgia da época de luta. O Assentamento faz parte da modalidade INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e tem como uma de suas principais 

atividades a cultura da seringueira.  

O que mais me chamou atenção em suas falas foram exatamente sua ligação e gratidão 

com o MST, movimento que o acolheu, segundo ele, no momento em que mais precisava. 

Pude perceber em seu discurso, uma valorização do conhecimento e o seu amor pela terra e 

pela sua produção agroecológica, que ele chama de “produção de saúde”. Élio conta que 

raramente precisa buscar atendimentos médicos ou remédios na cidade, ele consegue tudo que 

precisa ao seu redor, inclusive os remédios para uma eventual dor. Segundo ele, seus 

medicamentos são os chás feitos das ervas que ele tem plantadas em sua terra.   

Por outro lado, em relação à agricultura familiar e a reforma agrária, Élio relata de 

forma mais explícita e crítica o seu carinho e a luta pela terra. Afirma que:  

Agricultura familiar é primeiramente produzir para alimentar a sua família e 

produzir também para levar um produto de qualidade na mesa dos 

trabalhadores da “rua”. Produzir com qualidade e não deixar faltar o pão de 

cada dia, ter fartura, ter saúde, ter educação. 

Muitas das vezes também quando se fala em agricultura familiar, as pessoas 

pensam que já fizeram a reforma agrária. E a reforma agrária hoje não é 

completa, falta um médico, se você adoecer aqui hoje, chegar no 

assentamento, não tem um posto médico. Que agricultura familiar, que 

reforma agrária é essa? Ela tem que ser completa. (ENTREVISTA 6, 2018) 
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Podemos notar nesta fala, de certa forma, uma insatisfação com a atual conjuntura 

política do país. Poucos são os programas de governo que abordam a temática da reforma 

agrária e aqueles que existem acabam não estimulando a inclusão de novos espaços e atores 

tanto urbanos como rurais para participação pública, além de não promoverem também, as 

novas práticas de interlocução entre o estado e a sociedade.  

Ao contrário disto, atualmente está em processo para aprovação no Congresso 

Nacional, o Projeto de Lei 6299/20026, conhecido como “PL/pacote do veneno”. Este projeto 

de lei pretende tornar mais flexível à fiscalização e aplicação de agrotóxicos, fazendo 

mudanças na atual lei de agrotóxicos vigente desde 1989. Uma de suas mudanças propõe a 

alteração na nomenclatura, o termo “agrotóxico” passaria a ser chamado de “defensivo 

fitossanitário”. Outra mudança é a respeito da aprovação de novos agrotóxicos, ao invés das 

análises do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis), da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento, será criada a Comissão Técnica Nacional de 

Fitossanitários (CTNFito) no campo do Ministério da Agricultura, que ficará unicamente, 

responsável pela liberação e não liberação de novos produtos.   

Segundo Bombardi (2017, p. 33) “o consumo total de agrotóxicos no Brasil saltou de 

cerca de 170.000 toneladas no ano de 2000 para 500.000 toneladas em 2014, ou seja, um 

aumento de 135% em um período de apenas 15 anos”. A principal questão que acredito ser a 

mais representativa da entrevista com os agricultores, entra em contrapartida com esta questão 

que vimos acima. Ao questionar sobre o porquê de seu cultivo ser de forma ecológica, dona 

Nair, por exemplo, me responde que:  

Que não tenha o veneno? É porque a gente pode andar à vontade na horta 

uai, você pode ir lá a hora que você quiser. Se você escapuliu, esqueceu de 

lavar sua mão, não tem perigo. Porque de repente, não vou falar com vocês 

que você vai pegar um prato pra comer sem lavar suas mãos, ou de repente 

você vem de lá, pega uma panela, você não ta com a mão envenenada, você 

apenas botou a mão na panela com a mão só suja da terra, então eu acho 

melhor por isso. A questão de a gente ter uma horta desse jeito é isso, você 

fica à vontade na sua horta. Você não precisa ter medo, “não quero calçar 

hoje” você não precisa que sua terra ta limpinha, ela não ta com veneno 

então não vai te fazer mal. Então a gente ta livre disso daí né. 

(ENTREVISTA 7, 2018) 

 

                                                           
6 BRASIL, EMENTA: Altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a 

pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes 

e afins, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade 

tramitacao?idProposicao=46249>. Acesso em: 23 out. 2018. 
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A partir dessa ideia de uma terra limpa para a produção de um alimento limpo, 

ativistas do meio ambiente e pequenos agricultores lutam diariamente para fortalecer o seu 

cultivo agroecológico e impedir que leis de retrocesso no campo passem a funcionar em todo 

o país, destruindo o pouco de ambiente puro que ainda nos resta.  

O Chega de Agrotóxicos7 é uma plataforma de assinantes criada por entidades que são 

contra a liberação de agrotóxicos e tem como objetivo principal a aprovação do Projeto de Lei 

6670/20168, que propõe a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNaRA). Além 

disso, a organização também busca barrar a “PL do veneno”, afirmando que a mudança da 

nomenclatura será feita “na tentativa de mascarar/encobrir a nocividade amplamente 

conhecida destas substâncias”, e a nova comissão técnica feita para liberar novos produtos 

“deixa de considerar os impactos à saúde e ao meio ambiente, e fica sujeita apenas ao 

Ministério da Agricultura e aos interesses econômicos do agronegócio”.  

Os obstáculos e desafios para a transformação democrática do meio rural existem na 

política brasileira desde o século passado. Historicamente, o pequeno agricultor tem seus 

direitos negligenciados, tanto em relação ao uso da terra, quanto em relação aos direitos 

sociais básicos. Em contrapartida, o Agronegócio com o seu ideal neoliberal fundamentado 

principalmente na expansão da agricultura de exportação, tem a uma maior aceitação dos 

grandes empresários que compõem a elite social e do estado, que enxerga na modernização 

tecnológica da agricultura, a possibilidade de um avanço na economia.  

Assim como vimos nas entrevistas com os alunos, aqui com os agricultores, também 

questionei sobre o que eles entendem por agricultura familiar. Diferentemente de alguns 

alunos, os agricultores tiveram respostas mais objetivas em relação à prática do trabalho na 

agricultura. Como por exemplo, Karla, ao mostrar seus sentimentos por uma agricultura que 

“significa amor, paixão por plantar essas coisas, colher um produto de qualidade. Querer 

passar esse produto para que as outras pessoas conheçam. Um produto saudável feito com o 

nosso suor, de uma luta danada pra produzir e que produz por amor e paixão mesmo” 

(ENTREVISTA 8, 2018) 

Por fim, posso concluir que esta fala de Karla tem muito a ver com o ideal do projeto, 

que finalmente, após as reuniões e alguns cursos de capacitação, conseguiu realizar a 

inauguração da rede Sabores e Saúde. A rede para a distribuição das cestas deu início no dia 

                                                           
7 #CHEGADEAGROTÓXICOS. Em defesa da vida. Disponível em: <https://www.chegadeagrotoxicos.org.br/>. 

Acesso em: 23 out. 2018. 
8 BRASIL, EMENTA: Institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos - PNARA, e dá outras 

providencias. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade 

tramitacao?idProposicao=2120775>. Acesso em: 23 out. 2018. 
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quatro de julho em uma sala do IFF que fica perto do campus. Como pudemos ver no capítulo 

dois, os alunos são os responsáveis pela distribuição das cestas9. Após os alunos passarem a 

planilha com os pedidos selecionados pelos consumidores, os agricultores entregam os 

produtos para que seja feita a distribuição.  

De acordo com dados do projeto, até a presente data a rede conta com oitenta e três 

servidores do IFF campus Bom Jesus cadastrados e vinte e seis famílias de agricultores 

participantes do Cestas Solidárias. A equipe está pretendendo futuramente, integrar ainda 

mais consumidores, produtores e representantes de outros dois municípios vizinhos, São José 

do Calçado/ES e Bom Jesus do Norte/ES.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Ver página vinte e um desta monografia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho procurou analisar a princípio, como é feito um projeto de extensão 

em Bom Jesus do Itabapoana/RJ, voltado para pequenos agricultores que trabalham com a 

agroecologia. A partir do trabalho de campo, com início desde o meu estágio na escola do 

Instituto Federal Fluminense, pude também estabelecer outros objetivos para esta pesquisa. 

Estudar de que maneira esse tipo de projeto influencia seus participantes nas formas como se 

percebem e experimentam o mundo foi um desses objetivos. Para isto, foi apresentada uma 

descrição do trabalho de campo realizado dentro do Cestas Solidárias, que me proporcionou 

também esclarecimentos a respeito da agricultura familiar e de outras formas de 

conhecimento e aprendizado com que podemos trabalhar.     

  Além disso, buscou-se também apresentar as noções de democracia e economia 

solidária como base teórica para o andamento deste trabalho. A partir das análises por parte de 

dois grupos essenciais, os alunos e os agricultores, foi possível identificar as influências 

específicas que cada grupo adquiriu com a sua participação no projeto.    

 Perceber os movimentos sociais como forma de educação para além da escola foi o 

ponto mais interessante trazido pelos alunos participantes do projeto. Poder considerar outras 

formas de aprendizado é um modo de se emancipar enquanto ser humano e de abrir um leque 

de possibilidades para a formação tanto educacional como a de um cidadão participativo.

 Por fim, vemos que a produção agroecológica surgiu como uma nova fonte de renda 

para os pequenos produtores e está cada vez mais em pauta nas discussões sobre a economia e 

o meio ambiente. Desse modo, concluo que a monografia tentou fortalecer o desenvolvimento 

de projetos como o Cestas Solidárias, para que seja cada vez mais popular trabalhos que 

coloquem a agroecologia e a agricultura familiar como objetos de pesquisa e análise. Da 

mesma forma, procurou-se aqui, incentivar redes como o Sabores e Saúde, para que o papel 

do cidadão enquanto trabalhador e consumidor, na medida em que tenha o direito e acesso a 

saúde e trabalho de qualidade, seja digno de ter produtos saudáveis para a alimentação de sua 

escolha.  
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APÊNDICES  

Figura 1 ILUSTRAÇÃO DA LOGO “SABORES E SAÚDE” 

 

Fonte 1 PRODUTOS AGROECOLÓGICOS SABORES E SAÚDE. Produtos Agroecológicos Rede Sabores & 

Saúde. Disponível em: <https://Produtosagroecologicossaboresesaude.webnode.com/>. Acesso em: 12 Nov. 

2018. 

 

Figura 2 FOTOGRAFIA DAS CESTAS DE PRODUTOS EMBALADAS PARA A 

RETIRADA DOS CLIENTES 

 

Fonte 2 Imagem retirada da página do facebook do Produtos Agroecológicos Sabores e Saúde. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/produtosagroecologicossaboresesaude/>. Acesso em: 12 nov. 2018. 
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Figura 3 FOTOGRAFIA DA ENTRADA DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA 

 

Fonte 3 Arquivo pessoal da autora. 

 

Figura 4 FOTOGRAFIAS DE AGRICULTORA E SUA PROPRIEDADE 

   

Fonte 4 Arquivo pessoal da autora. 
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Figura 5 FOTOGRAFIAS DE PLANTAÇÕES AGROECOLÓGICAS DOS 

AGRICULTORES 

 

   

 

Fonte 5 Arquivo pessoal da autora. 
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Figura 6 FOTOGRAFIAS DA RECEPÇÃO NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES 

   

Fonte 6 Arquivo pessoal da autora. 

 

Figura 7 FORMATURA DO CURSO FIC EM AGROECOLOGIA APLICADO À 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Fonte 7 PRODUTOS AGROECOLÓGICOS SABORES E SAÚDE. Produtos Agroecológicos Rede Sabores & 

Saúde. Disponível em: <https://produtosagroecologicossaboresesaude.webnode.com/sobre-nos/>. Acesso em: 26 

Nov. 2018. 
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