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Fortalecer a agricultura familiar é uma das principais estratégias para 

a construção de uma efetiva política de segurança alimentar

Debate
“Como uma educação de qualidade no campo pode contribuir para 

a segurança alimentar no País?”: Leomar Mattia e Luis Hillesheim
 

Entrevistas
Hélder Muteia, da FAO, e Renato Maluf, do Consea

 
Boas Práticas

Circuito Carioca: maior acesso a alimentos orgânicos 
Rede de Intercâmbio: entidade mineira impulsiona a agroecologia 

Jovens em Ação
Geovânio, no Nordeste, e Roges, no Sul, diversificam a produção e 

contribuem para a segurança alimentar local 

Instituto em Foco 
Seminário de Liderança do PEJR reúne 40 jovens em Pernambuco 
Ações do Instituto Souza Cruz são apresentadas no Espírito Santo 

Meu Rural
A agricultora paranaense Adriana Morgenstern desenvolve projetos 
em sua comunidade para melhorar a qualidade da água consumida
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Em sua quarta edição, sustentabilidade do Campo aborda a impor-
tância do meio rural na segurança alimentar, em voga tanto nas várias po-
líticas de combate à fome presentes em nosso País, quanto nas refeições 
diárias de milhões de brasileiros.

No complexo sistema que inclui modelos de abastecimento, controle 
de preços, políticas de distribuição e comercialização agrícola, entre 
outros elementos, a segurança alimentar ainda tem sua base produtiva 
e dinâmica na agricultura familiar, hoje responsável pela produção de 
aproximadamente 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. O 
passo a ser dado consiste em desenhar políticas integradas para o cam-
po, superando a herança de iniciativas assistencialistas e compensatórias 
que tratam o meio rural como mero fornecedor de insumos.

Experiências como o Programa de Aquisição de Alimentos, implemen-
tado em estratégia inovadora pelo MDA, bem como as ações de entida-
des como a FAO e o Consea (nesta edição, representadas nas entrevistas 
com seus respectivos líderes, Hélder Muteia e Renato Maluf), têm pro-
curado encampar, no discurso e na prática, a garantia de acesso regular 
à alimentação segura e nutritiva, em qualidade e quantidade adequadas, 
sem reduzir a importância da multifuncionalidade. Ao mesmo tempo, 
trazemos projetos de jovens empreendedores que têm aproveitado as 
propriedades rurais de suas famílias também como unidades de consu-
mo, reafirmando o verdadeiro horizonte da agricultura familiar.

Boa leitura para todos!

Do campo 
para a mesa

Luiz André Soares
Gerente do

Instituto Souza Cruz
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CAPA

Questão 
na mesa 
Modelo da agricultura familiar 
é apontado como crucial para 
que se garanta a todos alimentos 
de qualidade, em quantidade 
suficiente e de modo permanente

Uma discussão está na ordem do dia: é possível 
alimentar hoje sete bilhões de pessoas sem destruir 
as reservas da Terra? Especialistas debruçados so-
bre o tema afirmam que sim, embora projeções da 
Organização das Nações Unidas (ONU) alertem 
para um consumo quase duas vezes maior sobre a 
quantidade de recursos existentes no Planeta. As 
chaves da resposta estão na impulsão a tecnologias 
modernas nas lavouras, na criação de uma rede de 
proteção social para quem passa fome, no resgate 
de alimentos típicos locais, na preservação do meio 
ambiente e no combate ao desperdício na produ-
ção e no consumo, com perdas concentradas espe-
cialmente nos países mais ricos.

No que diz respeito à segurança alimentar e nu-
tricional, o Brasil ocupa uma posição de destaque 
no cenário mundial. Pela terceira vez consecutiva, 
lideramos a lista dos países que mais combatem a 
fome no mundo. O relatório da ActionAid, orga-
nização não governamental que atua em mais de 
40 países na luta contra a pobreza, indica que o 
Programa Fome Zero levou a uma redução de 
73% nos níveis de desnutrição infantil, entre 2002 
e 2008, e elogia a inclusão do direito à alimentação 
na Constituição Federal, em fevereiro de 2010.

Um dos principais pilares dessa exitosa expe-
riência brasileira é a agricultura familiar, histori-
camente dedicada à produção dos gêneros dire-
cionados ao abastecimento do mercado interno 
nacional. Segundo profissionais da área, fortale-
cer essa atividade é uma das principais estratégias 
para a efetivação de uma política de segurança 
alimentar no Brasil. Para tanto, é necessário que 
os agricultores familiares tenham cada vez mais 
acesso ao crédito, aos mercados domésticos e a 
pesquisas mais direcionadas à agroecologia, além 
de melhores condições para estocar os alimentos. 
Outra medida fundamental é monitorar a especu-
lação financeira com produtos agrícolas.

Dieta diversificada
“A discussão não é mais só assegurar o acesso 

à produção, ter quantidade e distribuição, mas ga-
rantir também a qualidade dos alimentos consu-
midos”, lembra Magnólia Aparecida Silva da Silva, 
engenheira agrônoma e professora da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). “A 
dieta alimentar de nossos antepassados baseava-se 
em sete mil espécies. Hoje, despencou para 250, 
com muita massa e menos proteína”, compa-
ra. Professor da Universidade de Brasília (UnB), 
Newton Narciso Gomes Júnior acrescenta que o 
consumo de produtos inadequados, nos tempos 

Ameixas envelopadas para evitar ação da chuva e dos 
insetos: alternativa ao uso de agrotóxicos
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atuais, ocasionou maior incidência 
de obesidade e sobrepeso. “Por isso, 
a agricultura familiar é essencial, 
porque tem nas suas bases a diversi-
dade, produzindo milho e feijão de 
forma consorciada, horta, criando 
galinhas, o que permite uma dieta 
diversificada e maior oferta de pro-
dutos naturais”, assinala.

O casal de agricultores gaúchos Salvador Rosa, 
62 anos, e Vera Lúcia da Silva, 55, é exemplo de 
que os resultados são positivos quando existe um 
sistema eficiente e adequado para produzir e co-
mercializar. Donos de uma propriedade de 3,5 
hectares, situada nas proximidades de Porto Alegre 
(RS), que produz vários itens de hortifruticultura, 
eles vendem semanalmente sua colheita em feiras 
orgânicas, diretamente para os consumidores. An-
tes, ficavam na dependência dos intermediários, 
que empurravam os preços para baixo, e o que não 
era negociado acabava desperdiçado

“Hoje, produzo de acordo com a demanda. 
Aprendi a conhecer o gosto dos consumidores e 
volto para a propriedade com mais vontade ainda 
de trabalhar”, conta ele, que economizou custos 
ao fazer a transição da agricultura convencional 
para a orgânica, além de contribuir mais para a 
preservação do meio ambiente. “Até alguns anos 
atrás, eu trabalhava hoje para pagar o que gastava 
ontem. Agora, dá até para economizar”, festeja. 
O excedente da sua produção é transformado em 
queijos, iogurtes, doces e geleias, não só poten-
cializando a oferta de produtos fora da época de-
les, como fomentando canais de comercialização 
em níveis local e regional.

Políticas integradas
Situações como a do agricultor Silva podem se 

multiplicar por conta de um arco de políticas pú-
blicas e institucionais. A iniciativa mais recente no 
combate à insegurança alimentar foi o anúncio, por 

parte do Governo Federal, da disponibilização de 
R$ 16 bilhões para o Plano Safra da Agricultura 
Familiar 2011/2012, que prevê investimentos na 
produção de alimentos, geração de renda no campo 
e organização econômica de agricultores familiares.

Outras ações em curso também poderão con-
tribuir para incrementar a agricultura familiar. Por 
meio do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), o Governo Federal anunciou que irá com-
prar sementes crioulas – mais independentes do uso 
de tecnologia e melhor adaptáveis à região nativa – 
da agricultura familiar para doar à população extre-
mamente pobre. Serão reservados R$ 10 milhões 
para a iniciativa, também associada à estratégia de 
maximizar bancos de sementes comunitários.

O Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) também executa políti-
cas proativas, combinando programas e ações de 
apoio à agricultura tradicional e familiar (instala-
ção de cisternas), circulação e distribuição (ban-
cos de sementes) e consumo de alimentos (res-
taurantes populares e cozinhas comunitárias).

Organizações como a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) têm investido 
recursos humanos e financeiros para gerar tecno-
logias em favor dos agricultores familiares. Nas 
próximas semanas, está previsto o lançamento do 
programa Embrapa Verde, cujo foco será a gestão 
dos recursos naturais, o fortalecimento institucio-
nal e as tecnologias para aumento da produtivida-
de na agricultura familiar.

“Essas políticas de segurança alimentar são im-
portantes, mas precisam estar integradas com as de 
trabalho, renda, saúde, agricultura, consumo. Não 
adianta um Fome Zero se o Sistema Único de Saú-
de (SUS) está desestruturado”, pondera Márcio 
Gazzola, professor da Universidade Federal de San-
ta Maria (RS). Na opinião de Manuel Otero, re-
presentante no Brasil do Instituto Interamericano 
de Cooperação para a Agricultura (IICA), mesmo 
com gargalos na distribuição dos alimentos, o Brasil 
segue na direção certa e é referência na área. “O 
agricultor familiar tem sido tratado como parte da 
solução e não dos problemas do campo”, conclui.

Para Gazzola, políticas de 
segurança alimentar não podem 
estar isoladas de outras

Magnólia: além de garantir quantidade 
e distribuição, a qualidade dos alimentos 
consumidos é fundamental

Manuel Otero, 
do IICA, 

acredita que 
a agricultura 

familiar é 
essencial para 
a solução dos  

problemas 
do campo

Ro
dr

ig
o 

G
er

m
an

o

Fo
to

s:
 A

rq
ui

vo
 P

es
so

al



Sustentabilidade do Campo6 Instituto Souza Cruz 7

DEBATE

Como uma educação de

pode contribuir para a
segurança alimentar no País?

qualidade no campo

O modelo de desenvolvimento adotado no 
Brasil, pautado no crescimento econômico, in-
dustrialização e aglomeração humana nos cen-
tros urbanos, deixou a população rural em se-
gundo plano, como se tal segmento não fosse 
importante. A modernização induziu a produ-
ção de commodities em larga escala, ignorando 
quase que por completo a contri-
buição da agricultura familiar 
para o desenvolvimento do País. 
Essa opção política foi respon-
sável por um grande êxodo 
rural e pela degradação dos co-
nhecimentos acumulados pelos 
camponeses durante séculos. Por 
conta disso, a população no 
campo diminuiu bastante 
e as escolas foram nucle-
adas e fechadas, com os 
alunos migrando para 
as cidades. As poucas 
que restaram não 

têm em sua grade curricular conteúdos relacio-
nados ao meio rural e, normalmente, incentivam 
os alunos a desenvolverem seus projetos de vida 
na área urbana, negando a eles um ensino con-
textualizado com a sua realidade.

A agricultura familiar, no entanto, é a gran-
de responsável pela produção dos alimentos que 
chegam à mesa dos brasileiros. Nesse sentido, a 
educação no meio rural deve discutir qual é o 
modelo agrícola necessário para se garantir a se-
gurança alimentar da população e a soberania do 
País nesse setor. A resposta reside na valorização 
dos sujeitos do campo e da agricultura familiar, 
sua cultura, multifuncionalidade, importância na 
preservação ambiental, suas relações sociais e de 
trabalho. Uma educação que possa resgatar os co-
nhecimentos transmitidos ao longo das gerações, 
agregá-los e até confrontá-los com a produção 
científica, construindo, assim, um novo saber.

Exemplo disso é o trabalho desenvolvido pelo 
Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural 
(Cedejor) no Rio Grande do Sul. Ali, as famílias 
dos jovens formados no Programa Empreende-
dorismo do Jovem Rural (PEJR) apresentam em 
suas propriedades maior grau de diversidade pro-
dutiva, seja para consumo próprio ou para comer-
cialização, além de exibirem maior consciência 
ambiental, comparadas às famílias cujos filhos fre-
quentaram somente a escola tradicional (pesquisa 
realizada por Jovani Puntel, 2010). No Brasil, va-
mos encontrar outras tantas experiências exito-
sas que deveriam ser estimuladas para melhorar 
a qualidade do ensino público no meio ru-
ral. Para ampliá-las, é fundamental colocar 
em prática as diretrizes operacionais para a 
educação básica nas escolas do campo apro-

vadas em 2001, que visam orientar 
uma formação mais contextu-

alizada com a realidade 
do educando.

33 anos, é formado em Agronomia pela Universidade 
Federal de Santa Maria (RS). Atualmente, é assessor 
de formação da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag/RS) e 
presidente do Instituto Ecopolis, além de técnico do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
do Rio Grande do Sul. Foi secretário de Agricultura e 
Abastecimento do município gaúcho de Mariano Moro 
e coordenou o Centro de Desenvolvimento do Jovem 
Rural (Cedejor), com atuação no Vale do Rio Pardo.

LEOMAR FERNANDO MATTIA

Arquivo Pessoal

A questão do atendimento às necessidades alimentares e nutricionais no Brasil perpassa     pela educação, apontam especialistas
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segurança alimentar no País?

Entre as significativas mudanças que estão 
ocorrendo no mundo, a educação ocupa lugar 
privilegiado. No campo, o conhecimento ad-
vindo da formação e da qualificação profissional 
é um poderoso instrumento para transformar 
a realidade da agricultura familiar, responsável 
por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos 
brasileiros. Nesse sentido, a Pedagogia da Alter-
nância é um eficiente método de ensino que irá 
preparar o agricultor em seu trabalho na produ-
ção de alimentos, de uma forma mais dinâmica e 
menos agressiva ao meio ambiente.

Neste modelo de aprendizagem, o aluno 
passa um período no ambiente familiar e na sua 
comunidade, exercendo a sua atividade profis-
sional, e outro no âmbito escolar, onde apren-
de teorias e práticas agrícolas, além de conhe-
cimentos gerais. Ou seja, a alternância propicia 
um aprendizado rico em possibilidades, onde o 
estudante migra da análise teórica à sua aplicabi-
lidade na vida real, cumprindo o percurso prática 
– teoria – prática. Ele constrói e desenvolve um 
modo de vida. Não será apenas um espectador 
de sua formação, mas um ator do processo. Um 
agente transformador, crítico e atuante.

A Pedagogia da Alternância é um caminho 
para a formação desse agricultor preocupado 

com a segurança alimentar da humanidade. Ela 
tem contribuído para o setor de produção de 
alimentos ao levar uma educação diferenciada, 
capaz de proporcionar uma leitura crítica do 
mundo. O campo não pode estar à margem das 
questões mais importantes em discussão hoje 
em dia: Como enfrentar o problema da fome? 
Como produzir, distribuir e comercializar o ali-
mento para a população? São temas que exigem 
constante reflexão.

Não podemos produzir apenas para a nossa 
sobrevivência. Precisamos fortalecer a segurança 
alimentar local, regional e universal. Esta maneira 
própria de construir o saber necessário para a sub-
sistência pode ser entendida em uma frase aparen-
temente simples, porém profunda: “todo tempo 
é tempo de formação e em todo lugar se apren-
de”. Aqui se encontra o verdadeiro sentido da 
Pedagogia da Alternância. Ao nos debruçarmos 
sobre a agricultura familiar, percebemos a urgente 
necessidade de educar o agricultor para que ele 
efetivamente faça seu trabalho com qualidade, re-
gularidade e abnegação. São virtudes que, inclu-
sive, incentivam a formação dos jovens no meio 
rural. Permanecendo no campo com dignidade, 
ele poderá produzir alimento de forma integrada 
aos demais segmentos da sociedade organizada.

41 anos, é graduado em Administração Rural 
e Programa de Formação Pedagógica e mestre 
em Ciências Sociais Aplicadas. Atualmente, 
exerce função na Comissão de Educação do 
Campo, do Ministério da Educação, integra 
a diretoria da Associação Regional das Casas 
Familiares Rurais do Sul do Brasil (Arcafar/
Sul) e coordena o setor de Ciências Agrárias 
da Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões (URI).

LUIS PEDRO HILLESHEIM
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A questão do atendimento às necessidades alimentares e nutricionais no Brasil perpassa     pela educação, apontam especialistas
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Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade 
Metodista de Piracicaba, mestre e doutor em Economia pela 
Universidade Estadual de Campinas, com pós-doutorado na 
França e na Inglaterra, o paulista Renato Sérgio Maluf, 
59 anos, é presidente do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Consea). Esteve à frente da 4ª 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 
que aconteceu em novembro, em Salvador (BA). Em 1985, 
integrou o grupo que viabilizou o histórico documento 
Segurança Alimentar – Proposta de uma política contra a fome.
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O mundo tem produzido alimento suficiente 
para abastecer a humanidade, porém quase um bi-
lhão de pessoas passa fome no Planeta, principal-
mente na África e em regiões da Ásia. Para Hélder 
Muteia, representante da Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) no 
Brasil, e renato Maluf, presidente do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Consea), a situação requer soluções urgentes.

De imediato, deve-se interromper a volatilida-
de dos preços dos alimentos, além de fazer com 
que o consumidor tenha acesso à produção agrí-
cola por meio da criação de políticas estruturan-
tes de distribuição e comercialização, com ênfase 
na agricultura familiar. Muteia defende uma nova 
Revolução Verde, em referência ao período de ex-

Renato MaluF, presidente do Consea, e HélDeR Muteia, representante da FAO no Brasil

H
er

m
ín

io
 O

liv
ei

ra

pansão agrícola no mundo durante as décadas de 
1960 e 1970, mas sem incorrer no equívoco de 
ignorar a sustentabilidade ecológica. Maluf aposta 
na diversidade da produção e no estímulo ao pe-
queno e médio varejo de alimentos. 

Em entrevistas exclusivas à sustentabilida-
de do Campo, ambos elogiam o Brasil como 
peça fundamental na estratégia de combate à 
fome, com programas sociais que podem e de-
vem ser replicados em outros países. Os dois 
especialistas falam, ainda, do sistema alimentar 
mundial, do papel do Brasil no cenário inter-
nacional, do lançamento do Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional e da impor-
tância da agricultura familiar para a segurança 
alimentar da população.

O moçambicano Hélder 
Muteia, 51 anos, é escritor e 
atua como representante no 
Brasil da Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO). Formado em 
Medicina Veterinária, com 
mestrado em Agroeconomia em 
Londres, elegeu-se deputado aos 
23 anos, em Moçambique. Foi 
ministro da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural e 
escreveu diversas crônicas na 
imprensa local. É autor, entre 
outros, dos livros Verdade dos 
Mitos (1988) e Nhambaro (1996) 
e se prepara para lançar nos 
próximos meses um romance, 
ainda sem título.
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A alimentação é um 
tripé.  O primeiro pé 

é a disponibilidade do 
alimento e isso existe. O 

segundo é o acesso – temos 
problemas sociais graves 
que impedem de chegar 

a ele de forma plena. 
O terceiro é a educação 

para a dieta saudável.” Hermínio Oliveira

Quais são as prioridades da FAO no Brasil  
para o próximo ano?

Nossas prioridades estão ligadas à segurança ali-
mentar e agricultura familiar, especialmente a 
programas que visam apoiar o que o governo 
brasileiro tem implementado no campo. Outra 
linha de atuação é no setor de preservação am-
biental, com projetos e programas que têm co-
mo meta evitar o dano ambiental. O Brasil ado-
tou políticas públicas que podem servir de mo-
delos a outros países.

Exemplos?
Pesquisas desenvolvidas pela Embrapa na área de 
tecnologia e programas como o Mais Alimentos e 
o Bolsa Família. O armazenamento de água da 
chuva para consumo humano e a compra de pro-
dutos da agricultura familiar para a merenda esco-
lar podem ser replicados no contexto africano ou 
mesmo no Sul da Ásia.

A agricultura familiar pode contribuir para a 
segurança alimentar?
Pode. Segundo estatísticas recentes, 70% do ali-
mento que vai para a mesa dos brasileiros vem da 
agricultura familiar. A agricultura comercial tam-
bém cumpre o seu papel para a estabilidade do 
mercado nacional, mas está mais voltada para a 
exportação e grandes negócios. 

A solução para alimentar os famintos no mundo 
passa pela agricultura familiar?
Cerca de 70% das pessoas que passam fome no 
mundo são agricultores, o que é paradoxal. Na 
África e no Sul da Ásia, os agricultores são muito 
vulneráveis e praticam uma agricultura de subsis-
tência. Uma forma de ajudá-los a sair da linha da 
pobreza é apoiá-los naquilo que eles sabem fazer, 
que é a agricultura.

O consumidor não tem renda suficiente para 
comprar alimentos?
De 2010 para 2011, a alta de preços empurrou 
aproximadamente 70 milhões de pessoas para as 
condições de pobre ou extremamente pobre. 
Uma família extremamente pobre vive com me-
nos de 1 dólar por dia e 80 a 90% de seu rendi-
mento é reservado à alimentação. Se os preços 
dos alimentos sobem, essas pessoas começam a 
saltar algumas refeições, além de deixarem de la-
do itens essenciais a uma alimentação saudável.

Como se resolve essa questão?
É preciso estabilizar os preços, permitindo aos 
pobres não só planejar sua dieta como o pequeno 
agricultor programar também a sua produção.

O Brasil foi muito prejudicado nessa crise?
Não como no resto do mundo. A crise começou 
em 2008 e como o Brasil é um grande produtor 
e exportador de alimentos, tem um mercado 
mais estabilizado. Há também as políticas de 
apoio aos mais pobres, que de certa maneira aju-
daram a amenizar a crise.

Estas políticas públicas são eficientes?
São em certa medida, mas naturalmente que 
não são perfeitas. O que falta é a certificação de 
que esses programas estejam presentes em to-
das as regiões do País de forma igual e com a 
mesma intensidade.

Existe alguma experiência brasileira que já foi 
levada para outros países?
Já levamos para a África algumas iniciativas da 
Embrapa na área de tecnologia e agora precisa-
mos exportar os modelos de organização e gestão 
agrícola no campo, além do associativismo. Estive 
recentemente no Paraná e aprendi como as asso-
ciações e cooperativas funcionam, cuidando de 
vários setores. Um frigorífico requer grandes in-
vestimentos e nem todos os agricultores podem 
obtê-lo. Mas é possível viabilizar o comércio por 
meio de uma cooperativa que sirva a todos. 

O problema então não é a escassez de produção?
A alimentação é um tripé. O primeiro pé é a dis-
ponibilidade do alimento e isso existe. O segun-
do é o acesso – temos problemas sociais graves 
que impedem de chegar a ele de forma plena. O 
terceiro é a educação para a dieta saudável. O 
que se produz hoje, se bem distribuído, atende-
ria ao planeta inteiro. 
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Aí não estaríamos tratando desse assunto.....
Nos países mais pobres, de 30% a 40% dos 
alimentos são perdidos na chamada gestão 
pós-colheita – o alimento é colhido, mas não 
há condições de armazenagem para ele. Nos 
países ricos, o armazenamento até existe, mas 
cerca de 25% dos alimentos também são per-
didos porque há o hábito de se descartar 
aqueles itens que, no preparo em casa, são 
considerados inúteis – uma folha de alface 
não tão verde, por exemplo. 

O que deve ser feito para se garantir o direito  
de todos ao acesso a alimentos de qualidade,  
em quantidade suficiente e de modo 
permanente?
É uma combinação de várias coisas. A fome está 
estigmatizada na África e no Sul da Ásia, onde 
reside 90% da população faminta do mundo.  
Precisamos de uma liderança internacional que 
dê apoio para que esses locais se desenvolvam 
economicamente e combatam a pobreza. Mas 
também há a responsabilidade em nível nacional. 
Embora ainda exista gente passando fome, o 
Brasil é um exemplo de país que tem adotado 
políticas eficientes para combater a pobreza. Es-
se exemplo pode ser seguido.

Muitos afirmam que faltam políticas estruturantes 
e que as existentes são emergenciais.....
O Brasil está cumprindo o seu papel, com políti-
cas estruturantes também. O que não significa 
dispensar as emergenciais porque não podemos 
deixar o vizinho morrer de fome. O País está in-
vestindo em educação, saúde, sistema de crédito 
e em uma legislação fiscal que funcione bem e 
seja equilibrada.

A juventude rural é importante na questão da 
segurança alimentar?
Extremamente essencial por ser uma faixa etária 
para onde convergem muitas políticas públicas 
voltadas ao campo. A juventude não pode ser 
esmagada pela roda gigante do desenvolvimen-
to. O jovem precisa entender a importância de 
seu papel de continuar no campo produzindo 
para alimentar o mundo.

O Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais veio em boa hora?
É estimulante que os governos possam aprovar 
programas que visam estimular a geração de 
trabalho e renda com sustentabilidade. Aquele 

que não tem terra poderá ter, quem não dispõe 
de crédito no banco passará a dispor.

Combustíveis de origem vegetal afetam a 
segurança alimentar?
Os biocombustíveis, tanto a cana como as olea-
ginosas para o biodiesel, disputam espaço, sob o 
ponto de vista das terras aráveis, com as terras 
destinadas à produção de alimentos. É uma ati-
vidade que gera trabalho e oportunidade de em-
prego, mas deveria ser tocada sem subsídios, 
dentro das regras de mercado e baseada nas van-
tagens comparativas.

Como conscientizar o consumidor para que,  
no ato da compra, ele adquira produtos feitos  
de forma sustentável?
Se for para consumir produto orgânico, por 
exemplo, ele precisa saber que o mesmo recebeu 
certificação. Depois, as regras de rotulagem ne-
cessitam ser claras, com informações facilmente 
identificáveis. O consumidor deve ser informado 
dos riscos e perigos de certos tipos de alimenta-
ção. Não vamos cair na loucura de pregar que só 
os alimentos orgânicos podem ou devem ser 
consumidos. Morreríamos de fome porque 60% 
dos alimentos que comemos hoje são produzi-
dos com agroquímicos.

Ainda não temos produção suficiente  
de orgânicos?
Só se fosse decretada a proibição do uso de 
agroquímicos. Mas aí teríamos problemas por-
que a Revolução Verde foi responsável pelo sal-
to que o mundo experimentou no volume de 
produção. Acontece que o modelo cometeu o 
grande erro de não considerar a sustentabilida-
de ecológica. Hoje, poderíamos ter uma nova 
Revolução Verde, mas focada também na pre-
servação ambiental. 

O futuro da segurança alimentar está vinculado 
ao crescimento da população?
Em 2050, seremos nove bilhões de habitantes 
e a única saída é aumentar a produção, com 
tecnologia, inovação e criatividade. A ciência 
comprovou que os recursos naturais são fini-
tos, daí a necessidade de se preservar o nosso 
ecossistema. A educação voltada para a cons-
cientização desde criança é muito importante 
também. São fatores que vão garantir o desen-
volvimento da humanidade de forma sustentá-
vel e com dignidade •

HéLDER MUTEIA
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Não basta conceder  
um crédito ao  

agricultor familiar, 
porque ele não tem 

garantia financeira 
suficiente, segundo a 

lógica bancária. E mesmo 
que pegue o crédito, vai 
fazer o quê, se não tem 

mercado ali na esquina 
para comprar  

o que ele produz?”

isenta da fome ou de situações de insegurança 
alimentar. O modelo que gera essa enorme capa-
cidade de produção é equivocado. 

Por quê?
Porque ele está concentrado em alguns lugares. 
Nunca se produziu tanto alimento, no entanto, 
você tem esse flagelo de quase um bilhão de pes-
soas passando fome no mundo. Essa gente deixa 
de comer pelo fato de serem pobres e miseráveis. 

Como conciliar a grande produção e a  
agricultura familiar?
Nós somos o único país do mundo com um 
ministério da Agricultura e outro de Desenvol-
vimento Agrário. Nós institucionalizamos a di-
ferença. Essa coexistência é possível, mas sem-
pre conflituosa. 

A agricultura familiar é estratégica para a 
segurança alimentar?
É fundamental. O Brasil sofreu também com a 
crise recente de 2006/2008, quando os preços 
dos alimentos subiram, mas o peso da agricultura 
familiar no abastecimento interno e a rápida res-
posta do governo atenuaram o impacto dela. 

Os programas sociais são suficientes para garantir 
a segurança alimentar da população?
Às vezes a gente coloca como programas so-
ciais um conjunto muito diverso de ações. O 
Bolsa Família, por exemplo, não é assistencia-
lista, mas a expressão do direito de uma pessoa 
de estar protegida contra a fome. Com a trans-
ferência de renda, ele tem assegurado pelo me-
nos o direito de se alimentar. As pesquisas 
mostram que 70% do valor recebido do pro-
grama vai para os alimentos. 

Esse enorme contingente de beneficiados pelo 
programa tem consciência desse direito?
É difícil mensurar, mas estamos lutando para a 
conscientização. Ao ganhar o Bolsa Família, a pes-
soa tem de saber que está recebendo um direito e 
não um favor. Outro mecanismo de transferência 
de renda decisivo no Brasil foi a Previdência Rural. 
Os indicadores de pobreza no campo melhoraram 
barbaramente.  Ações como o Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) estão recriando a agri-
cultura familiar no Brasil. 

De que maneira?
Ele conecta a necessidade de alimento dos mais po-

Eugênio Novaes

O modelo atual adotado para alimentar  
sete bilhões de habitantes é sustentável?

Não. A produção de alimentos aumentou ex-
pressivamente, inclusive com o apoio da ciência, 
porém não equacionou a existência de um nú-
mero enorme de pessoas famintas. O problema 
não é o de disponibilidade de bens, mas de capa-
cidade de acesso.

Como fazer para que a população tenha acesso 
a esse alimento de qualidade e de forma 
permanente?
Por pelo menos dois caminhos. Existe o acesso 
econômico, que depende do trabalho e renda do 
consumidor. Nesse caso interessa também a ques-
tão dos preços dos alimentos. Ter trabalho regu-
lar, renda e capacidade de acessar os alimentos, 
sem comprometer a condição mais geral de vida, 
é uma forma. 

E a outra?
É o acesso pela produção direta, para consumo 
próprio, o que diz respeito a um número significa-
tivo de famílias rurais. A inexistência dessas condi-
ções para as famílias cria um paradoxo – se em tese 
elas são responsáveis por fornecer alimentos para a 
sociedade, na prática não conseguem suprir a sua 
própria alimentação.

Não parece um contrassenso termos produção 
suficiente e gente morrendo de fome?
Se colocar as toneladas de alimentos que o mun-
do produz e dividi-las pelos requisitos alimenta-
res nutricionais, kilo/calorias por pessoa, você 
vai descobrir que existe volume suficiente, o que 
não quer dizer que a população mundial esteja 
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bres com a necessidade de mercado da agricultura 
familiar, fazendo com que a produção desta se des-
tine aos programas alimentares do governo. Quan-
do 30% da produção da agricultura familiar vai, por 
lei, para o Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (Pnae), consolidamos o maior programa de 
alimentação gratuita do mundo, com 46 milhões 
de refeições/dia.

Como o senhor avalia o Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas Rurais, sancionado 
recentemente pela presidente Dilma Rousseff?
Há uma forte conexão desse programa com o Pla-
no Brasil Sem Miséria. Uma parcela da agricultura 
familiar vive em uma situação de tamanha precarie-
dade, mesmo com crédito regular. Existem 4,5 mi-
lhões de estabelecimentos de agricultura familiar no 
Brasil. Cerca de um milhão e pouco dos beneficia-
dos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) têm problemas para 
conseguir gerir seu crédito. Aí você pega uma ca-
mada, não menor que um milhão, que nem banco 
conhece. Então, não basta conceder um crédito, 
porque eles não têm garantia financeira suficiente, 
segundo a lógica bancária. E mesmo que pegue o 
crédito, vai fazer o quê, se não tem mercado ali na 
esquina para comprar o que ele produz?

O Plano de Segurança Alimentar é bom  
para o País?
Trata-se de uma enorme conquista para a socie-
dade brasileira. O plano expressa toda a nossa 
compreensão de intersetorialidade. São 19 mi-
nistérios negociando metas e recursos, cons-
truindo programas integrados. 

Como impulsionar a produção de alimentos  
sem agrotóxicos?
Não é complicado. Tenho a percepção de que a 
sociedade brasileira vai questionar o modelo do 
agronegócio nacional pelo uso dos agrotóxicos. 
Estão cada vez mais evidentes os seus danos. 
Não é porque alguém joga veneno no rio lá no 
fim do Mato Grosso que o morador de São Pau-
lo não vai se importar. Ele sabe que a sua saúde 
está em questão. 

A produção orgânica é sempre cara?
Custa mais barato no seu orçamento ir ao su-
permercado adquirir um quilo de frango entu-
pido de hormônios do que comprar o mesmo 
produto sem essas substâncias. A sociedade, no 
entanto, está consumindo mais carne e isso tem 

um custo ambiental e econômico. Caberá a ela 
pagar pela transição, na forma de impostos, 
através do orçamento público. É um bom uso 
do imposto recolhido.

A juventude rural é importante na questão da 
segurança alimentar?
Claro. No Brasil, assim como em vários países, 
vivemos o grave problema da sucessão no cam-
po. A população rural envelheceu e os jovens 
não se animam a ficar. Eles são um instrumento 
de renovação da agricultura.

O Brasil ainda tem muitos gargalos de distribuição 
e escoamento da produção?
Sim e sempre haverá necessidade de se investir nes-
sa área. Eu acho apenas que a gente tinha de mu-
dar um pouco o foco da discussão. No caso dos 
alimentos, é rever a lógica de afastar a produção do 
consumo. Esse modelo global e hegemônico de 
produção, transformação e empacotamento custa 
energia porque o alimento precisa ser transportado 
em longa distância e durar muito tempo.

Como aproximar produção e consumo?
Através da promoção de circuitos locais e regio-
nais. Precisamos de uma política que estimule a 
produção diversificada, familiar, o pequeno e mé-
dio varejo de alimentos. Um programa que procu-
re estabelecer elos com a produção local e regional.

A produção de combustível de origem vegetal vai 
de encontro à questão da segurança alimentar?
Não dá mais para separar essa discussão entre 
biocombustível e alimentos. O modelo brasilei-
ro usa a cana-de-açúcar, menos grave do que o 
milho americano ou as oleaginosas utilizadas pe-
los europeus. O milho é uma espécie de petróleo 
da alimentação. Está na composição da dieta ali-
mentar de praticamente todas as regiões do 
mundo, direta ou indiretamente, como alimento 
panificado ou animal.

Quais são os planos e ações desenvolvidos  
pelo Consea?
O principal papel do Consea é o de promover a 
participação social nas políticas públicas, a partir 
de um ponto de vista intersetorial. Isso explica 
porque estamos localizados na Presidência da Re-
pública e reunimos 19 ministérios. A nossa agen-
da segue na direção de promover o direito huma-
no à alimentação mais saudável, em suas variadas 
dimensões, da produção ao consumo. •

RENATO MALUF

HéLDER 
MUTEIA 
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Distribuídas em seis pontos na capital carioca, feiras de alimentos sem agrotóxicos 
se popularizam e vendem mais de 70 itens, entre frutas, hortaliças, doces e cafés, 
com preços mais em conta do que os comercializados em supermercados

Tudo começou com a Feira Orgânica e Cul-
tural da Glória, no Rio de Janeiro, quase duas 
décadas atrás. Com a agricultura orgânica viven-
do uma crise de comercialização, naquela época, 
porque os supermercados não eram suficientes 
para absorver toda a produção, aos sábados agri-
cultores de várias partes do estado se reuniam 
numa praça do bairro para vender seus produtos 
sem adubos químicos ou conservantes. A partir 
dos esforços da Associação de Agricultores Bio-
lógicos do Estado do Rio de Janeiro (Abio), a 
ideia prosperou e ganhou escala.

Em maio de 2010 começou o Circuito Ca-
rioca de Feiras Orgânicas, que reúne no mo-
mento seis feiras, espalhadas em diversos bairros 
da capital, voltadas para esse tipo de produção. 
Trata-se de uma parceria da Abio com a Secre-
taria Especial de Desenvolvimento Econômico 
Solidário (Sedes), órgão da prefeitura do Rio de 
Janeiro, e a intenção é dobrar o número de pon-
tos até o final deste ano.

Intencionalmente pequenas, elas contam em 
média com 35 barracas cada uma, funcionam se-
manalmente, das 7h às 13h, e não abrem espaço 
para ambulantes. Juntas, elas oferecem mais de 
70 tipos de frutas e hortaliças, além de café, ovos, 
queijos, pães, geleias e doces. Os agricultores, que 
costumam se reunir em associações para baratear 
os custos de fretes, são de municípios da região 
serrana (Teresópolis, Petrópolis e Nova Fribur-
go), principal produtora de orgânicos do Estado, e 

também de Seropédica, 
Paty do Alferes e Itabo-
raí, famosa pelos cítrus.

Paulo Roberto Lima 
de Andrade, 40 anos, e 
Isabela Costa Oliveira, 
20, são exemplos de 
produtores assíduos no 
circuito das feiras. Am-

bos pertencem a um grupo de 30 famílias, do bair-
ro Brejal, em Petrópolis (RJ), pioneiro na agricul-
tura orgânica no Estado, com mais de três décadas 
dedicadas a esse modelo produtivo.

“Queremos tornar o consumo de orgânicos, 
ainda um produto relativamente caro, mais aces-
sível para a população, criando uma escala quali-
tativa”, explica a socióloga Cristina Ribeiro, 58, 
coordenadora da Abio. Comparado aos orgâni-
cos vendidos em supermercados, os do circuito 
são 35% mais em conta. As feiras atraem cada vez 
mais consumidores, segundo ela, o que contri-
bui para assegurar a produção orgânica dos agri-
cultores, garantindo-lhes renda e o pagamento 
dos custos dessa atividade, além de viabilizar sua 
permanência no campo com dignidade. “Adqui-
rir produtos nas feiras do Circuito é um ato de 
apoio a eles, que lutam para preservar o meio 
ambiente e a saúde das pessoas”, raciocina.

Cristina acredita que o próximo passo será 
a implantação de um entreposto de produtos 
orgânicos. Um pequeno atacado, onde a di-
versidade da produção orgânica do Estado do 
Rio de Janeiro estaria disponível para varejistas 
e restaurantes. “Isso representaria um salto de 
qualidade não só na comercialização como na 
produção orgânica”, explica. O entreposto seria 
fundamental, também, para o abastecimento dos 
mercados institucionais, como o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (Pnae).
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Circuito orgânico

CiRCuito
terça
Ipanema (Praça Nossa Senhora da Paz)

Quinta
Leblon (Praça Antero de Quintal)

Tijuca (Praça Afonso Pena)

Sábado
Jardim Botânico (Praça da Igreja de São José da Lagoa)
Copacabana (Praça do Bairro Peixoto)

Glória (Praça do Russel)

Mais de 70 produtos, 
com preços especiais, 
à disposição dos 
consumidores 
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Rede de   
      informação

Fortalecendo a agroecologia e disseminando experiências inovadoras 
na agricultura familiar, organização mineira busca contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida no meio rural e na cidade

Desde que foi criada em 1986, numa época 
em que se pregava o resgate de práticas produ-
tivas e tecnologias utilizadas pelos agricultores 
familiares antes da Revolução Verde, a Rede de In-
tercâmbio de Tecnologias Alternativas tinha como 
intuito contribuir para a construção de uma agri-
cultura sustentável, com ênfase no fortalecimento 
do modelo da agroecologia. Como explica Jairo 
Bosa, 46 anos, membro da Coordenação Executiva 
da organização, a ideia era incentivar e apoiar os 
agricultores a trazer de volta aquilo que dava certo 
e a Revolução Verde abafou. “No caso, a diversi-
ficação da produção, a 
valorização da mão de 
obra familiar e a dina-
mização de mercados 
locais, além de novida-
des que pudessem agre-
gar valor à atividade”, 
exemplifica ele. 

O projeto vingou. 
Com atuação em Belo 
Horizonte, onde o 
foco é a agricultura 
urbana em bases agro-
ecológicas, e nos mu-
nicípios de Simonésia, 
Manhuaçu, São João 
do Manhuaçu, Cara-
tinga e Conceição de 
Ipanema, na região 
leste de Minas Gerais, 
a ONG trabalha hoje 
com o resgate, articulação e difusão de experiên-
cias de tecnologias alternativas para a agricultura 
familiar. A entidade desenvolve propostas técni-
cas e métodos de trabalho com a participação 
das comunidades de pequenos agricultores, por 
meio de oficinas, cursos, apoio e acompanha-
mento técnico. Caso detecte alguma experiência 
bem-sucedida no campo como, por exemplo, 
uma ação inovadora voltada aos sistemas agro-
florestais, e o agricultor que a promove está dis-

posto a partilhar tal conhecimento, a organiza-
ção articula intercâmbios no estado e em outras 
cidades brasileiras para disseminar o projeto.

Alguns resultados já podem ser comemorados 
nesses anos de atuação da Rede. Agricultores que 
produziam apenas café e criavam gado, agora adi-
cionaram horticultura e frutíferas, incrementando 
e diversificando a produção. Assim, conseguiram 
aumentar a renda e garantir mais estabilidade. “As 
famílias que optaram pela produção diversificada 
e de base ecológica têm hoje o desafio de aumen-
tar a oferta porque está se ampliando a demanda 

por produtos orgâni-
cos, tanto nos merca-
dos locais quanto nos 
institucionais, casos do 
Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e 
do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 
(Pnae)”, conta Bosa.

No meio urbano, a 
organização luta para 
potencializar iniciati-
vas comunitárias de 
agricultura urbana em 
bases agroecológicas e 
destacá-la como estra-
tégica para a gestão das 
cidades por tratar de se-
gurança alimentar e nu-
tricional. “Nós apoia-
mos e trabalhamos com 

espaços coletivos. Reunimos pessoas interessadas 
nessa atividade e procuramos terrenos privados ou 
públicos para desenvolver esse tipo de produção”, 
diz Bosa. Trata-se de um trabalho associativo, in-
formal ou não, que conta, inclusive, com o apoio 
das prefeituras, segundo ele. “Mesmo em espaços 
reduzidos, os moradores são criativos, plantando 
na própria casa, em escolas ou centros de saúde. É 
um esforço compreensível porque todos querem 
um alimento mais saudável”, finaliza.

Arquivo da Rede

As famílias que optaram pela 
produção diversificada e de base 
ecológica têm hoje o desafio de 
aumentar a oferta”“



Sustentabilidade do Campo16 Instituto Souza Cruz 17

Mais
alimentos

Jovens agricultores no Sul e no Nordeste diversificam a produção e 

garantem a segurança alimentar na unidade familiar e mercados locais

O sorriso constante do agricul-
tor baiano Geovânio Silva dos 
Santos, 26 anos, reflete a alegria 
do retorno ao meio rural, com ge-
ração de renda e qualidade de vida. 
Munido de visão empreendedora, 
ele gerencia em seu lote familiar 
uma produção diversificada, que 
abrange horticultura, fruticultura, 
caprinocultura, ovinocultura e cul-
tivo de plantas ornamentais. Insta-
lado na cidade de Retirolândia 
(BA), o empreendimento segue 
princípios e fundamentos agroe-
cológicos. O esterco dos animais, 
por exemplo, é aproveitado como 
adubo para as hortas. 

“Buscamos reutilizar tudo o 
que temos na propriedade, além 
de cuidar da natureza e da terra, 
porque, do contrário, não cultiva-
remos alimentos com qualidade 
para o próprio consumo e para a 
comercialização”, justifica ele. Os 

Após PEJR, Geovânio 
ampliou as atividades

produtos têm destino certo. Uma 
parte é vendida na feira livre do 
município, outra permanece na 
unidade familiar e o restante é 
destinado ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae).

A apicultura, foco recente das 
atenções do jovem, é fruto do pro-
jeto de vida que desenvolveu ao 

longo do Programa Empreende-
dorismo do Jovem Rural (PEJR), 
implantado pelo Instituto Souza 
Cruz no território baiano do Sisal, 
em parceria com o Movimento de 
Organização Comunitária (MOC). 
“Já tínhamos criação de abelhas na 
propriedade, mas era pouco estru-
turada. Quando percebi que a ati-
vidade poderia ser potencializada, 
decidi elaborar meu projeto nessa 
área”, conta ele, membro do gru-
po de apicultores da região, do 
Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais e da associação comunitária.

Após concluir o Ensino Médio 
e ir para a capital, Salvador, na 
busca de emprego, Santos decidiu 
retornar ao campo ao vislumbrar 
a possibilidade de continuar os es-
tudos e empreender seus projetos 
pessoais no ambiente onde nas-
ceu. Na ocasião, há dois anos, ele 
estava na cidade quando foi infor-
mado sobre a abertura da primei-
ra turma do PEJR na região. 
“Queria voltar às minhas raízes e 
o programa me encorajou a to-
mar a decisão”, revela. “Com a 
formação, passei a enxergar nosso 
empreendimento como um ne-
gócio e abri um leque de possibi-
lidades para geri-lo da melhor 
maneira”, finaliza ele, que faz pla-
nos para, em breve, cursar uma 
escola técnica de agropecuária.
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Em sua propriedade,  
Roges diversificou a 

produção e reduziu os 
gastos com alimentação

Imagine uma família ter uma 
área rural e, ainda assim, precisar 
comprar os alimentos necessários à 
sua subsistência. Pode parecer um 
paradoxo, em princípio, mas é a re-
alidade de muitos agricultores no 
Brasil. Na propriedade de Roges 
Machado Moreira, 21 anos, esse 
contrassenso não existe, porque a 
segurança alimentar sempre foi 
prioridade. Nos 33 hectares onde 
vivem ele, dois irmãos e os pais, no 
município gaúcho de Lagoa Boni-
ta do Sul, cultivam-se diversos ti-
pos de hortaliças e frutas, que tan-
to servem para a alimentação da 
família quanto para a comercializa-
ção. “Tem tudo aqui, desde feijão 
e arroz até abóbora e amendoim. 
Não precisamos comprar quase 
nada”, orgulha-se ele.

Não é para menos. O jovem 
concluiu no ano passado a forma-
ção no PEJR no Centro de Desen-
volvimento do Jovem Rural (Cede-

jor) Vale do Rio Pardo, instituição 
parceira do Instituto Souza Cruz 
na aplicação do programa, e já co-
manda mudanças na unidade fami-
liar. Ele introduziu, por exemplo, a 
cultura do arroz, o que reduziu os 
gastos com a alimentação. “Estou 
começando a plantar alimentos que 
até outro dia tínhamos que adqui-
rir, como o arroz. Não acreditava 
que essa produção poderia dar cer-
to, porém trouxe algumas semen-
tes do Cedejor e o resultado foi 
muito positivo”, assinala. 

Moreira também elaborou um 
projeto de empreendedorismo, re-
quisito para a conclusão da forma-
ção, sobre piscicultura, fruticultura 
e suinocultura. Na prática, vai for-
talecer ainda mais a segurança ali-
mentar da família e oferecer mais 
opções aos consumidores. Não 
bastasse, pretende ainda encontrar 
outros canais de comercialização. 
“Vou participar da feira livre do 
município e, mais adiante, fornecer 
parte da produção para o Progra-
ma de Aquisição de Alimentos 
(PAA)”, destaca ele, que recente-
mente ingressou na associação de 
piscicultores locais para turbinar a 
produção de pescados. Se antes o 
jovem agricultor cogitava sair do 
campo, hoje faz questão de perma-

Não acreditava 
que a produção 
de arroz poderia 
dar certo, porém 
trouxe algumas 

sementes do 
Cedejor e o 
resultado foi 

muito positivo”

“

necer no meio rural e incrementar 
a renda familiar a partir dos novos 
aprendizados. Em breve, terá um 
parceiro nesta empreitada. Rubia-
no Machado Moreira, seu irmão, 
está também prestes a concluir a 
formação no PEJR.
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Realizado na sede do Servi-
ço de Tecnologia Alternativa 
(Serta), organização parceira 
do Instituto Souza Cruz na Re-
de Jovem Rural, o evento teve 
como objetivo capacitar os par-
ticipantes em habilidades de li-
derança e trabalho em equipe, 
além de reforçar a formação no 
PEJR e estimular o protagonis-
mo da juventude nos diferentes 
territórios rurais onde atua. 

A programação reuniu ativi-
dades culturais, debates e visi-
tas técnicas. O seminário con-
tou ainda com a participação 
de Andrea Esquivel, represen-
tante da organização chilena 
Procasur, que ministrou uma 
palestra sobre a realidade de jo-
vens rurais na América Latina. 
Saiba mais sobre o encontro:  
www.institutosouzacruz.org.br

O Instituto Souza Cruz promo-
veu, entre os dias 22 e 25 de no-
vembro, o Seminário de Lideran-
ça do Programa Empreendedo-
rismo do Jovem Rural (PEJR), 
no município pernambucano de 
Glória do Goitá. Reunindo 40 
participantes, o encontro foi 

des tinado aos egressos das pri-
meiras turmas do programa, im-
plementado na Bahia e no Cea-
rá em parceria com o Movimen-
to de Or ganização Comunitária 
(MOC) e a Agência de Desen-
volvimento Econômico Local 
(Adel), respectivamente. 

No dia 25 de outubro, o geren-
te do Instituto Souza Cruz, Luiz 
André Soares, apresentou as ações 
e programas da organização na 
Sessão Especial Juventude e Agri-
cultura Familiar, ocorrida na As-
sembleia Legislativa do Espírito 
Santo. Na ocasião, ele destacou 
também os trabalhos da Rede Jo-
vem Rural e os bons resultados da 
IV Jornada Nacional do Jovem 
Rural, que reuniu, em agosto, 
cerca de 400 jovens de todas as 
regiões do País, no município de 
Domingos Martins, localizado na 
região serrana capixaba. 

A solenidade contou com a 
presença de dezenas de repre-
sentantes de órgãos públicos, 

Jovens líderes no Nordeste

Ecos da Jornada

Seminário de Liderança do PEJR, em Glória do Goitá (PE): 40 jovens capacitados 
para serem protagonistas nas comunidades em que atuam

Luiz André (à esq.), gerente do Instituto 
Souza Cruz, entrega a revista Conexões 
Rurais ao parlamentar Marcelo Santos
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sindicatos, associações rurais, 
jovens agricultores capixabas 
e educadores do Movimento 
de Educação Promocional 
do Espírito Santo (Mepes), 
anfitrião da IV Jornada. Luiz 
André presenteou o depu-
tado estadual Marcelo San-
tos (PMDB-ES), presidente 
da Sessão Especial, com um 
exemplar da publicação Co-
nexões Rurais: mapeando as 
boas práticas do III Inter-
câmbio da Juventude Rural 
Brasileira, editada pelo Ins-
tituto Souza Cruz. 

Agradecido, o parlamen-
tar enalteceu a importância da 
agricultura familiar para o de-

senvolvimento brasileiro, parabe-
nizando o Instituto Souza Cruz 
pela atuação à frente da Rede Jo-
vem Rural. Dirigente pedagógico 
do Mepes, o padre Firmino Mar-
tins endossou o discurso, elogian-
do também os trabalhos voltados 
para a formação qualificada dos 
jovens no campo.  
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Sou Adriana Venise Morgenstern, tenho 22 anos 
e moro na comunidade do Bugrinho, no interior 
do município paranaense de Chopinzinho. Estou 
concluindo o curso técnico em Gestão Ambiental 
da Casa Familiar Rural (CFR) de Chopinzinho, li-
gada à Associação Regional das Casas Familiares 
Rurais do Sul do Brasil (Arcafar-Sul). Na proprie-
dade de minha família, uma terra de 12 hectares, 
nós desenvolvemos atividade leiteira e horticultura, 
trabalho que envolve todos e garante a nossa sobre-
vivência. Os principais produtos cultivados são alfa-
ce, abobrinha e pepino. Estes alimentos são comer-
cializados em supermercados da cidade e forneci-
dos ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
coordenado pela CFR, que destina o volume às 
entidades e escolas locais. 

No curso, o que mais me atrai são as questões 
relacionadas ao meio ambiente. Na minha comuni-
dade, a qualidade da água consumida, por exem-
plo, é um problema porque ela é responsável pelo 
alto índice de doenças entre os moradores. Segun-
do dados da Secretaria Municipal de Saúde, são fre-
quentes os atendimentos de pacientes com vômi-
tos, diarreias e hepatite.

Do conhecimento à prática

Não foi difícil decidir o meu projeto no curso. Estou buscan-
do desenvolver ações com o objetivo de melhorar o nível da 
água que consumimos em Bugrinho. Elaborei uma estratégia 
de trabalho. De forma aleatória, visitei 30% das famílias locais 
e descrevi a condição encontrada nessas propriedades, como 
o estado da vegetação ciliar e a existência ou não de proteção 
das nascentes. Após cumprir tal etapa, realizei análise química e 
microbiológica no laboratório da CFR. Além disso, pesquisei na 
Secretaria Municipal de Saúde quais eram as maiores ocorrên-
cias de doenças na comunidade e região.

Depois de colher o resultado das análises, vou participar de 
reunião, junto com técnicos da Casa Familiar Rural e profissio-
nais da saúde, onde informaremos às famílias sobre a real situa-
ção em que se encontra a água que consomem. Posteriormente, 
já orientadas, elas serão atendidas pelo Projeto Água Boa, desen-
volvido pela CFR, através do curso técnico em Gestão Ambiental, 
em parceria com o Departamento de Agricultura e a empresa 
privada de energia Tractbel. Este programa envolve a revitaliza-
ção das vegetações ciliares e a construção da estrutura física de 
proteção das nascentes, proporcionando maior potabilidade da 
água consumida na área rural.

Projeto de vida

Adriana: venda de alface, abobrinha e pepino 
para supermercados locais e governo

Em sua comunidade, Adriana 
desenvolve ações para melhorar a 
qualidade da água consumida
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Campo de prosperidade
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Dois anos após a 

conclusão do Programa 

Empreendedorismo do 

Jovem Rural, a jovem 

catarinense Diana 

Feldhaus aumentou a 

renda da família em 25% ao 

diversificar a produção com 

pomar e horta orgânicos.


