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“ (...) o Brasil jamais realizará o seu 
extraordinário potencial enquanto não formos 
capazes de incluir o conjunto de nossa gente 
na condição da cidadania plena, entendida 
como o direito de ter direitos civis, políticos, 
sociais, econômicos, culturais e ambientais.” 

Antonio Carlos Gomes da Costa (In memoriam) 
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Beneficiados pelo Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA), do governo federal, 
Marineuda e Airton 
comemoram a construção 
da primeira casa, em 
Maranguape (CE)
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Dante Letti

Presidente do Instituto Souza Cruz

Ao formar integralmente a juventude, 
tornando-a apta a exercer seu papel de 
protagonista do desenvolvimento rural, o 
Instituto tem a ciência de que a educação 
constitui uma das primordiais “Bases para a 
prosperidade do campo”, tema deste décimo 
terceiro número de Marco Social. 

A revista traz um apanhado de 
experiências implantadas pelos três setores 
da sociedade que estão dando nova forma ao 
campo brasileiro, seja pelo fortalecimento 
das políticas públicas, seja pelas ideias sobre 
um meio rural cada vez mais promissor.

De fato, não há como construir a 
sustentabilidade do campo de forma 
dissociada: é preciso entender o pensamento 
acerca dos novos elementos que conformam 
o meio rural; pensar de forma estratégica e 
inovadora; considerar as demandas legítimas 
da sociedade civil organizada; e aprender 
com projetos de sucesso comprovado em 
diferentes regiões do Brasil.

Por fim, é impossível falar sobre 
Marco Social sem mencionar o nome do 
educador Antonio Carlos Gomes da Costa, 
idealizador de sua concepção editorial. 
Antonio Carlos nos deixou este ano, mas 
seu legado de luta por uma sociedade 
mais igualitária permanece em nossa 
causa. Tendo participado ativamente do 
crescimento do Terceiro Setor no Brasil, 
ele contribuiu, de forma inestimável, 
para a construção das sólidas bases que 
sustentam as ações do Instituto Souza Cruz 
desde sua criação, em 2000. 

Boa reflexão! 

Educação para a 
prosperidade do campo
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Apresentação

Bases para a 
prosperidade do campo

Luiz André Soares

Foto: Gustavo Stephan

Prezado Leitor,

Independentemente dos diferentes 
pensamentos, interpretações e visões sobre 
a agricultura familiar brasileira, parece haver 
um razoável consenso entre estudiosos, 
operadores de políticas e profissionais de 
órgãos técnicos e de organizações não-
governamentais: as chamadas “bases” para 
a prosperidade do campo devem estar 
interligadas. Ou seja, a sustentabilidade dos 
territórios rurais passa necessariamente por 
um conjunto planejado de ações de valorização 
do campo e de sua gente. 

Esse é o fio condutor da revista Marco 
Social que, em sua 13ª edição, manifesta a 
necessidade urgente de também observar 
os elementos envolvidos no conceito de 
prosperidade.“Inovação nas políticas 
públicas: a face territorial do desenvolvimento 
rural”, de Karina Kato e Silvia Zimmermann, 
mostra como a articulação de políticas 
inovadoras, portanto, pode atingir resultados 
mais eficazes do que as tradicionais e isoladas 
soluções setoriais. De forma exemplar, a 
integração de iniciativas de fomento às 
diferentes formas de empreendedorismo é 
um dos elementos necessários para o que 
Arilson Favaretto, em seu artigo “Uma nova 
relação entre o rural e urbano”, denomina 

“diversificação das economias locais”: o 
reconhecimento de tecidos socioeconômicos 

pluriativos que dinamizam negócios antes 
vistos como exclusividade das cidades, mas 
que no fundo tornam complementares 
as economias rurais e urbanas. Roberto 
Smeraldi nos apresenta em seu ensaio “Mais 
do que meio ambiente, sustentabilidade no 
campo” que essa foi uma condição essencial 
para a prosperidade em outras regiões 
rurais, sobretudo em pequenas propriedades 

– e como as experiências brasileiras ainda 
precisam se aproximar desse referencial sob 
pena de se tornarem inconsistentes. Eliane 
Furtado, em “O ambiente educacional 
necessário para a profissionalização 
do campo” vai um pouco mais além: o 
modelo educacional precisa repensar sua 
interação com a sociedade, aproximando as 
escolas rurais do mundo real e concreto da 
agricultura familiar. 

As discussões acerca de políticas que 
consigam atender, de forma contextualizada, 
às demandas do meio rural são extensivas 
aos serviços de extensão rural (Ater) e 
podem ser conferidas na entrevista de 
Marcelo Miná Dias. Entretanto, nessa curva 
de aprendizado, além da recente Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Pnater), já podemos ter algumas ações 
referenciais que contribuem positivamente 
para o fortalecimento da agricultura familiar. 
No campo das políticas públicas, essa lista 
é encabeçada pelo Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), implementado pelo 
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Governo Federal, que conseguiu uma resposta 
institucional extremamente satisfatória 
ao dilema produção/mercado. Outras 
experiências em menor escala, como o 
agroturismo em Domingos Martins (ES) e 
a meliponicultura em Boa Vista do Ramos 
(AM), também merecem um olhar mais atento 
dos leitores sobre as várias oportunidades 
de diversificação, em boa parte das vezes 
aproveitadas pelos jovens rurais que 
transformaram a permanência qualificada no 
campo em projeto de vida.

Desejo a todos aqueles que estiverem com 
a nova edição da revista   em suas mãos 

que, a partir de sua leitura, fortaleçam 
sua visão positiva sobre o campo 
brasileiro. Bom proveito. 

Luiz André Soares é bacharel e 
licenciado em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal Fluminense, 
mestre em Administração pela Coppead 

– Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Coordenador da Rede Jovem Rural, ocupa 
desde 2000 a gerência de Projetos do 
Instituto Souza Cruz.
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Inversamente, também é comum encontrar 
situações de habitantes que vivem fora do 
perímetro urbano de grandes municípios e 
trabalham em ocupações não agrícolas nos 
aglomerados urbanos próximos, valendo-se 
para isso de deslocamentos diários.

As mudanças na estrutura demográfica do 
desenvolvimento territorial brasileiro nas 
últimas duas ou três décadas tornaram comum 
o fato de haver agricultores que residem 
nos pequenos núcleos urbanos e fazem 
deslocamentos diários até as unidades de 
produção agropecuária. Estas situações podem 
ser encontradas em espaços de características 
tão distintas como municípios do interior do 
Sul e Sudeste do país, uma região, portanto, 
significativamente urbanizada, e espaços de 
tradicional predomínio de características 
rurais, como o Semiárido do Nordeste. Quando 
se interroga se esta população seria urbana 
ou rural, as estatísticas oficiais diriam que, se 
a família residir na sede do município, será 
classificada como inequivocamente urbana, 
mesmo se esse município tiver umas poucas 
centenas de habitantes, se sua população 
depender predominantemente do trabalho 
agrícola, se não houver ali uma indústria 
sequer ou um setor de comércio 
e serviços minimamente estruturado, se esta 
localidade não contar com um mínimo de 
infraestrutura e equipamentos sociais.  
É por isso que será comum encontrar em boa 
parte do interior do Nordeste ou da Amazônia, 
ou ainda em pleno Pantanal Mato-Grossense, 
situações onde o grau de urbanização seja 
considerado (sempre segundo as estatísticas 
oficiais) superior a 80%. Ora, estas regiões 
têm características nitidamente rurais, 
contrariando assim o que os dados nos 
levariam a crer.

Uma nova relação entre
  o rural e 
            o urbanoArilson Favareto

Fotos: Marcos Issa
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“Neste início de século XXI, já não se 
pode conceber o rural como sinônimo 
do agrário. Em lugar das abordagens 
dicotômicas e do continuum, que 
imperaram no século passado, seria 
preciso uma abordagem integradora ou 
relacional entre o rural e o urbano”

 São filhos de agricultores, em alguns 
casos. Em outros, são profissionais liberais 
que vivem em sítios e chácaras, às vezes 
em condomínios fechados. Segundo o 
mesmo critério oficial, todos eles seriam 
inequivocamente classificados como rurais, 
porque as estatísticas oficiais consideram  
rurais todos aqueles que vivem fora do 
perímetro urbano de qualquer município, 
mesmo que ele tenha onze milhões de 
habitantes, como São Paulo, e mesmo que a 
maior parte dos vínculos destas pessoas –  
de trabalho, de sociabilidade ou de consumo –  
se dê com este grande centro urbano próximo. 
São áreas em que o mundo da produção 
guarda pouca relação com a natureza e 
onde os laços sociais já são totalmente 
impessoais, distantes da vida comunitária e 
das relações de proximidade que marcaram 
tradicionalmente as regiões rurais. 

Esta aproximação entre os núcleos 
das pequenas cidades e as áreas de seu 
entorno onde se situam os estabelecimentos 
agropecuários é algo que tem se tornado 
possível graças a uma série de fatores, como 
a enorme expansão do uso de motocicletas, 
a ampliação das redes viárias, e até a 
implantação de sistemas de transporte escolar, 
muitas vezes utilizados informalmente como 
linhas de transporte pelas populações rurais. 
E, nas periferias das áreas metropolitanas, 
há uma expansão dos usos sociais do espaço 
situado fora dos perímetros urbanos por 
chácaras de lazer e condomínios de classes 
médias e altas impulsionada pelas dificuldades 
vividas no interior das grandes cidades e pela 
busca de amenidades rurais como ar puro 
e silêncio, mas também pelas facilidades 
derivadas da expansão do uso de telefonia 
e Internet, que muitas vezes substituem os 
deslocamentos físicos diários. 

São processos relacionados àquilo que o 
sociólogo francês Bernard Kayser, analisando 
a realidade europeia, chamou de “efeitos do 
enriquecimento da sociedade em geral”  
e que levam a um estreitamento das distâncias 
entre o rural e o urbano. Uma situação com 
um conteúdo social totalmente novo quando 
comparado com o contexto de origem das 
definições oficiais sobre o que considerar 
rural no Brasil. Mais que isso, como tentei 
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demonstrar no livro Paradigmas do 
desenvolvimento rural em questão (Editora 
Iglu & Fapesp, 2007), trata-se de uma 
situação totalmente nova perante os quadros 
de referência sobre os quais se constituíram os 
paradigmas vigentes tanto na sociologia como 
na economia rural, marcados por uma forte 
oposição – a abordagem da dicotomia – entre 
o urbano e o rural, ou por uma expectativa 
de que o urbano acabaria por envolver 
plenamente o rural até tornar esta categoria 
meramente residual e dependente das 
tendências emanadas do mundo urbano –  
a abordagem do continuum urbano-rural. 

Neste início de século XXI, já não se pode 
conceber o rural como sinônimo do agrário. 
Em lugar das abordagens dicotômicas e do 
continuum, que imperaram no século passado, 
seria preciso uma abordagem integradora ou 
relacional entre o rural e o urbano. É nesses 
marcos que vem se tornando comum o uso 
da expressão “abordagem territorial do 
desenvolvimento rural”.  

Este tema já foi objeto de vários trabalhos de importantes sociólogos 
e economistas brasileiros, como Ricardo Abramovay e José Eli da 
Veiga. Sua origem está relacionada ao reconhecimento de que estas 
novas dinâmicas espaciais representam, na verdade, uma mudança 
qualitativa nas três instâncias empíricas que permitem definir o rural: 
a proximidade com a natureza, os laços de proximidade e as relações 
com os espaços urbanos. É, sobretudo, na qualidade das relações que 
se estabelecem entre as sociedades e estas três instâncias que se podem 
distinguir o rural do urbano e as possibilidades de usos combinados 
destes dois espaços. 

No que se refere à proximidade com a natureza, primeira 
dimensão pela qual se define um espaço rural, os recursos 
naturais, que antes se voltavam para a produção de bens primários 

- mineração, agropecuária, extrativismo predatório –, agora são 
crescentemente objeto de novas formas de uso social, nas quais 
gaham importância crescente a conservação da biodiversidade,  
o aproveitamento do potencial paisagístico daí derivado, e a busca 
de fontes renováveis de energia.  

Quanto à relação com as cidades, segunda dimensão definidora, 
os espaços rurais têm deixado de ser meros exportadores de bens 
primários para dar lugar a uma maior diversidade e integração 
intersetorial de suas economias. Hoje é raro encontrar regiões rurais 
onde a maior parte da renda e do trabalho venha do setor primário. 

“[...] o futuro das regiões 
rurais pode comportar duas 
imagens. Numa delas, a 
modernização fará com 
que estas regiões tenham 
uma agricultura pujante, 
mas com poucas pessoas. 
Na outra, a agricultura 
coexiste com outras formas 
de uso da natureza e com 
uma diversificação das 
economias locais. É esta 
segunda imagem que 
precisa ser perseguida [...]” 
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E, em alguns casos, há até uma inversão 
do sentido demográfico e de transferência 
de rendas que vigoravam até pouco tempo 
atrás. Isto é, a divisão territorial do trabalho 
na qual às regiões rurais é reservado o papel 
de exportar alimentos e às áreas urbanas 
concentrar a oferta de serviços e a produção 
de bens manufaturados, simplesmente não 
corresponde ao que acontece no período 
contemporâneo.

Por fim, as relações interpessoais, que são a 
terceira dimensão definidora do rural, deixam 
de apoiar-se em uma relativa homogeneidade 
e numa condição de isolamento para dar lugar 
a um processo crescente de individuação 
e heterogeneidade compatíveis com as 
condições atuais de maior mobilidade física. 
Com isso, emerge também um novo perfil 
populacional e uma crescente integração 
entre mercados que eram, antes, mais 
claramente autônomos no rural e no urbano, 
mercados de bens e serviços, mas também de 
trabalho e de bens simbólicos.

A boa notícia é que tudo isso cria um novo campo de possibilidades 
para as regiões rurais. Como se sabe, na agricultura há uma tendência 
declinante da ocupação de trabalho, por causa da modernização 
tecnológica. E há também uma tendência de perda de participação da 
agricultura na formação das rendas das famílias - são cada vez mais 
importantes as outras formas de renda, desde as políticas sociais até 
as ocupações não agrícolas de parte dos membros da família, como 

mostravam as pesquisas coordenadas por José Graziano da Silva já na 

virada dos anos noventa para a primeira década deste século. Desta 

forma, o futuro das regiões rurais pode comportar duas imagens. 

Numa delas, a modernização fará com que estas regiões tenham uma 

agricultura pujante, mas com poucas pessoas. Nelas, os filhos dos 

agricultores terão de migrar em busca de empregos e de oportunidades. 

Na outra, a agricultura coexiste com outras formas de uso da natureza 

e com uma diversificação das economias locais. É esta segunda imagem 

que precisa ser perseguida pelas políticas públicas e pelas estratégias 

das organizações sociais. 

A má notícia é que, como indicam os dados recentemente 

divulgados do último Censo realizado pelo IBGE, este campo de 

possibilidades não está sendo aproveitado. As primeiras análises de 

uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do ABC mostram 

que há importantes mudanças demográficas em curso. Confirmando 

o que foi visto já na década anterior, o êxodo rural generalizado e 

o inchaço das metrópoles já não é uma realidade. Crescem agora, 

sobretudo, as chamadas cidades médias, o que pode ser um trunfo 

para a dinamização das regiões rurais do seu entorno.  Por outro lado, 

há uma enorme mancha de regiões de características rurais que vêm 

perdendo participação relativa na população nacional: ela se estende, 

com descontinuidades, dos Pampas gaúchos ao Semiárido do Nordeste. 

Isso mostra que é preciso urgentemente inaugurar uma nova fase nas 
políticas econômicas, sociais e de desenvolvimento rural e regional, 
aproximando-as. Eis uma boa pauta para a década que se inicia: como 
integrar as regiões rurais às regiões urbanas, os campos com suas 
cidades, em vez de separá-los e de aprofundar esta cisão que em nada 
contribui para a coesão social e territorial do país. 

Arilson Favareto é sociólogo, doutor em Ciência Ambiental, 
professor de Análise Econômica da Universidade Federal do ABC 
e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. 
Seu programa de pesquisas atual envolve estudos de sociologia 
econômica teórica e aplicada, com o título ‘Socioeconomia 
das inovações para o desenvolvimento territorial sustentável - 
inovações tecnológicas, inovações institucionais’.
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políticas de cunho neoliberal anteriores que 
geraram a segmentação e fragmentação da 
ação pública. De outro, procura se diferenciar 
da centralização, planejamento e dispêndios 
exagerados característicos do Estado 
desenvolvimentista da década de 1960 e 70. 

O Pronat se origina da linha Infraestrutura 
e Serviços Municipais do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). Em lugar do município, 
enfatizado na política anterior, ele elege o 
território como institucionalidade política 
para pensar o desenvolvimento rural. O 
território, na prática, é formado por um 
conjunto de municípios que apresentam 
proximidade, bem como processos culturais, 
sociais e econômicos ligados à agricultura 
familiar, assentados e povos e comunidades 
tradicionais. Essas características os unem, 
podendo constituir coesão social e uma 
identidade própria. A perspectiva territorial 
procura, em essência, romper com dinâmicas 
de cima para baixo (top down), priorizando 

a combinação da ação pública com a 

participação social e processos endógenos 

ao território. A ideia é incentivar e dar 

instrumentos políticos que possibilitem que o 

desenvolvimento do território seja pensado a 

partir dos atores que efetivamente estão lá. 

Na última década, ganhou força e espaço 
no cenário político brasileiro um novo 
formato de política pública para pensar o 
desenvolvimento rural: aquele que enfatiza 
a dimensão territorial do desenvolvimento. 
Nosso objetivo neste texto é debater a política 
territorial e refletir sobre suas potencialidades 
e desafios na promoção do desenvolvimento 
rural1 em nosso país.

A ênfase no enfoque territorial do 
desenvolvimento rural no Brasil foi 
acompanhada da criação de políticas públicas 
diferenciadas que alteram substancialmente 
a forma como o Estado atua no espaço para 
promover o desenvolvimento. O lançamento 
do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
dos Territórios Rurais (Pronat) e a criação da 
Secretaria de Desenvolvimento Territorial 
(SDT) do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), em 2003, inauguraram 
essa nova geração de políticas públicas que 
inova em duas perspectivas. De um lado, 
rompe com o localismo exagerado típico das 

1  Nossa aproximação ao tema se deu no âmbito OPPA/

CPDA numa pesquisa de três anos cujo tema foi a 

análise das várias dimensões da política pública de 

desenvolvimento territorial em curso no Brasil em 

parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação 

Agrícola (IICA) e com o apoio do Condraf e da SDT/MDA. 

Os relatórios da pesquisa subsidiaram um livro que será 

publicado em breve.

Inovação 

Karina Kato e Silvia A. Zimmermann

Fotos: Luciano Mattos Bogado

nas Políticas Públicas:
a face territorial do 
desenvolvimento rural
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Uma vez constituído o território,  

é eleito um colegiado territorial com as 

representações locais. O colegiado se reúne 

periodicamente, com o objetivo de pensar 

um Plano de Desenvolvimento Sustentável 

do Território Rural (PDSTR). O plano deve ser 

aprovado por um colegiado estadual, pela SDT 

e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (Condraf). Só então, 

os recursos do Pronat são direcionados 

ao território para a operacionalização do 

plano. Até agora, foram criados no Brasil 164 

territórios rurais.

Na mesma linha do Pronat, focando 

prioritariamente a pobreza rural, em 2007 foi 

criado o Programa Territórios da Cidadania 

(TC), que hoje conta com 120 territórios. Ele 
se diferencia do Pronat porque integra ações 
de 22 ministérios em territórios caracterizados 
a partir de critérios de pobreza e estagnação 
econômica. O envolvimento de diferentes 
ministérios amplia a complexidade do 
processo de gestão dos TC, na medida em que, 
mais do que pensar a sobreposição de ações, 
há que pensar a articulação das políticas no 
espaço geográfico. 

A prática demonstra que a perspectiva territorial representou um 
avanço considerável nas políticas públicas para desenvolvimento rural 
ao ampliar e fortalecer a capacidade de participação social dos atores. 
Porém, como toda inovação, a prática territorial cria novas tensões 
e necessidades de adaptação com o objetivo de resolver problemas 
gerados em sua operacionalização, bem como para tratar os conflitos 
inerentes à participação social. Destacamos a seguir cinco itens que 
exaltam as potencialidades e os desafios da política territorial:  

(i) a relação entre Estado e sociedade civil; (ii) o protagonismo 

sociopolítico; (iii) a articulação das políticas; (iv) a relação com as 

prefeituras; e (v) o financiamento.

O colegiado territorial não pode ser visto como um substituto 

do Estado. O fortalecimento do colegiado como um espaço público 

para pensar o desenvolvimento não significa transferir para esses 

atores as responsabilidades que antes eram do Estado. Ao contrário, 

experiências recentes mostram que o sucesso da política territorial 

depende também do aprimoramento da forma como  

o Estado atua nas instâncias territoriais.  

“[...] a perspectiva territorial representou 
um avanço considerável nas políticas 
públicas para desenvolvimento rural 
ao ampliar e fortalecer a capacidade de 
participação social dos atores”

 Silvia Zimmerman (esq.) e Karina Kato buscam debater a política territorial



14  ·  Marco social

financiamento dos projetos territoriais. 

Ainda são expressivos nos territórios rurais 

os atores que sofrem de exclusão bancária por 

não ter acesso a nenhum tipo de política de 

financiamento aos seus projetos produtivos.  

A democratização do sistema financeiro, logo, 

é um dos nós que precisam ser desatados 

para estimular processos de dinamização 

econômica nos territórios.

Não é difícil, portanto, percebermos as 

inovações geradas pela política territorial. 

Isso não quer dizer, porém, que todas as 

questões relacionadas ao desenvolvimento 

rural estejam equacionadas. As políticas 

públicas com enfoque territorial avançaram 

bastante em relação às políticas anteriores, 

mas ainda apresentam lacunas que precisam 

ser repensadas e adaptadas. Os colegiados 

territoriais têm potencial para se tornar 

um importante espaço de participação e de 

articulação de atores e políticas em torno de 

um projeto territorial de desenvolvimento. 

Isso requer, entretanto, que lhes sejam 

proporcionadas as condições e os instrumentos 

necessários. Adicionalmente, é importante 

avançar na política, qualificando os planos 

territoriais de desenvolvimento de modo que 

se tornem mais do que o somatório de projetos 

desarticulados e expressem efetivamente um 

projeto coletivo para o território. Isso implica 

um processo longo de aprendizado e de 

mudança de cultura nas práticas políticas que 

leva tempo para ser realizado. Por enquanto, 

estamos apenas no início. 
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A formação de uma burocracia mais robusta nesses espaços aparece  

em muitos casos como uma condição para a ampliação da qualidade 
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Outro desafio da política territorial é a promoção do 

protagonismo sociopolítico dos atores no meio rural. Entendemos 

por protagonismo sociopolítico o processo por meio do qual 

determinados atores sociais agem coletivamente como portadores 

e construtores da abordagem territorial. Este processo difere de 

um território para outro, refletindo a diversidade existente entre 

eles. Coexistem nos territórios movimentos sociais fortemente 

organizados e outros setores pouco organizados, mal informados 

e fracamente representados. Enfrentar essa diversidade é uma das 

questões postas para a política territorial. Neste sentido, especial 

atenção deve ser dada aos chamados atores invisíveis, ou seja, 

àqueles que estão pouco ou mal representados nas suas instâncias 

participativas, bem como a segmentos tradicionalmente excluídos 

dos processos decisórios, como jovens, mulheres, indígenas, 

quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. 

Outra questão que se coloca para a política territorial é a promoção 

da articulação de políticas públicas. Há uma evidente dificuldade na 

coordenação de diferentes políticas no território. Isso é particularmente 

claro nos TC. A articulação de políticas requer mais que a sobreposição 

de ações em determinado território. Ela envolve a criação de sinergias 

entre distintas iniciativas voltadas para o desenvolvimento, dando-lhes 

uma mesma direção. Isso ainda precisa ser aprendido (e apreendido) 

pelos Ministérios, que ainda frequentemente apresentam uma visão 

demasiadamente setorial em sua atuação.

Ao mesmo tempo, percebe-se que a aposta da política no 

território como espaço para pensar o desenvolvimento nem 

sempre significou o rompimento com o poder das elites locais 

e das prefeituras. Há uma constante tensão entre o território e 

o município. Como o território não é reconhecido como ente 

da administração pública, existem obstáculos à participação e à 

formação de arranjos territoriais. Não são raros os casos, portanto, 

em que os projetos territoriais são paralisados pela falta de uma 

parceria entre o colegiado e as prefeituras nos repasses de recursos 

públicos para financiar projetos territoriais. Essa interrupção 

compromete de forma significativa a operacionalização e a 

efetividade da política territorial.

A política territorial também inova com relação ao financiamento, 

o que se faz mais claro no TC que mobiliza distintas fontes e nos 

Ministérios em torno da ação territorial. Entretanto, ainda se faz 

necessária a criação de mecanismos que ampliem os meios de 
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O Brasil viveu na última década um processo 
de reconstrução do Estado democrático, 
prenhe de experiências de participação  
e controle social sobre as políticas públicas. 
Estabeleceram-se possibilidades concretas 
para que o aparato estatal e os serviços 
públicos, em geral, estivessem à disposição 
da população, particularmente daqueles 
segmentos até então pouco considerados  
no processo de desenvolvimento. 

Historicamente, em todos os indicadores 
sociais e educacionais do país, as populações 
do campo apresentam-se em desvantagem. 
Incluem-se aqui as populações de agricultores 
familiares tradicionais, assentados por 
programas de reforma agrária, extrativistas, 
ribeirinhos, indígenas, quilombolas, 
pescadores artesanais e aquicultores, povos 
da floresta, seringueiros, entre outros. 

O ambiente educacional 

necessário para a 
profissionalização 
 do campo

Eliane Dayse Pontes Furtado

Fotos: Ricardo Damito 

Em sua justificativa, o documento do 
Programa ProJovem Campo-Saberes da 
Terra destaca que “30% da população vivem 
no campo e se encontram em desvantagem, 
tanto em termos de capital físico (recursos 
financeiros) quanto de capital sociocultural 
(escolaridade e frequência à escola, entre 
outros elementos), em comparação à 
população urbana” (MEC, 2008, p.24). 

Portanto, o desenvolvimento efetivo do 
campo foi comprometido por essa carência de 
políticas públicas específicas para a educação 
do campo, responsável pela inexistência de um 
ambiente educacional compatível com a noção 
de desenvolvimento (Abromovay, 2000).

O imperativo socioambiental, a nova 
dinâmica da agricultura, caracterizada pela 
pluriatividade e novos arranjos produtivos 
locais, as novas exigências da sociedade,  
o desamparo histórico a que esteve submetida 
a população do meio rural, claramente 
visível pelo alto índice de analfabetismo, 
levaram o Estado a assumir um papel decisivo 
da educação, diante do desafio de apoiar 
estratégias de desenvolvimento sustentável. 
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sobre a criação de itinerários formativos 
que respeitem a diversidade, adequados 
à realidade dos diferentes grupos sociais. 
Nesse sentido a Educação é chamada a 
contribuir de maneira decisiva para a 
humanização e profissionalização do campo 
através de programas que possibilitem uma 
formação profissional, inserida no processo 
da escolarização, tais como Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(PRONERA), ProJovem Campo – Saberes  
da Terra, Escola Ativa. 

A formação desses sujeitos sociais ganha 
então a relevância de estar vinculada à 
sua realidade, que não se limita ao espaço 
geográfico, de considerar a existência de sua 
diversidade, que se refere, principalmente, 
aos elementos socioculturais que constituem 
os seus modos de vida. A diversidade é 
vista como afirmação, reconhecimento, 
valorização e legitimação das diferenças 
culturais, etnicorraciais, de geração, de 
gênero, de orientação sexual. Como aponta 
um dos princípios do Programa ProJovem 
Campo – Saberes da Terra, “construir uma 
educação do campo significa pensar numa 
escola sustentada no enriquecimento 
das experiências de vida, não em nome 

Por sua vez, do ponto de vista dos sujeitos do campo, a escola 
representa um espaço de possibilidade de reconstrução social, 
interpretada como inserção socioprofissional de seus filhos. Essa 
aspiração encontra-se respaldada na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), nº 9394/96, nos artigos 39, 40 e 41, 
regulamentados pelo Decreto nº 5.154/2004, que determina que 
a educação profissional será desenvolvida por meio de “cursos 
e programas de formação inicial e continuada nos formatos de 
capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização em todos 
os níveis de escolaridade, ofertados segundo itinerários formativos, 
objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva  
e social” (Art. 3º).

Com isso fica claro que o direito está expresso na forma da lei,  
e que cabe aos governos garantir sua efetivação, embora isso 
venha quase sempre ocorrendo de forma precária e sem a devida 
continuidade. Aqui entra o papel da sociedade civil, em incidir sobre 
o controle social, exigindo a aplicação não só da lei, mas também 

“Aqui entra o papel da sociedade civil,  
em incidir sobre o controle social, 
exigindo a aplicação não só da lei, 
mas também sobre a criação de 
itinerários formativos que respeitem 
a diversidade, adequados à realidade 
dos diferentes grupos sociais”

“[...] do ponto de vista dos sujeitos 
do campo, a escola representa 
um espaço de possibilidade de 
reconstrução social, interpretada 
como inserção socioprofissional 
de seus filhos”
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da permanência nem da redução destas 
experiências, mas em nome de uma 
reconstrução dos modos de vida, pautada na 
ética da valorização humana e do respeito à 
diferença” (BRASIL/MEC, 2009, p. 46).  
A escola passa a criar um ambiente de 
aprendizagem onde o encontro das 
diferenças produz “novas formas de ver, estar 
e se relacionar com o mundo”, ao mesmo 
tempo em que se transforma num “espaço 
específico de sistematização, análise e de 
síntese das aprendizagens”. 

Para enfrentar tal desafio, é de fundamental 
importância a integração entre trabalho e 
escolarização, isto é, construir um espaço 
na escola onde as experiências vividas na 
prática das atividades do campo possam 
ser discutidas, refletidas à luz dos conceitos 
teóricos e sistematizadas. Para isso, a educação 

“A educação profissional 
integrada à escolarização, 
oferecida aos sujeitos 
do campo, deve utilizar 
metodologias inseridas  
na sua realidade” 

profissional integrada à escolarização, 
oferecida aos sujeitos do campo, deve utilizar 
metodologias inseridas na sua realidade 
e vinculadas às lutas, às práticas e às 
reflexões teóricas da Educação do Campo na 
perspectiva do desenvolvimento, da justiça 
socioambiental. É preciso criar um ambiente 
educacional que conduza o educando a refletir 
suas experiências de trabalho, a ver e corrigir 
os erros e que os tornem capazes de cooperar 
e se relacionar eticamente.

Como fruto de várias experiências1,  
a Pedagogia da Alternância tem revelado 
processos e resultados significativos, por 

1 As Escolas Famílias Agrícolas (EFAS) e as Casas 

Familiares Rurais (CFRS), em especial, mas também de 

experiências vividas por nós, com o MST e com a formação 

de profissionais de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) e Assistência Técnica Social e Ambiental (ATES).
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basear-se num método que consiste em teorizar sobre a prática. 
Propõe que se alternem momentos vividos no ambiente escolar e 
momentos que sejam vividos no ambiente familiar/comunitário. 
É um processo de educação e aprendizagem que ocorre através 
do itinerário: casa-escola-casa, o que oferece oportunidade 
de, gradativamente, constituir-se uma rotina de trabalho e 
de aquisição de conhecimentos, baseada no processo de ação-
reflexão-ação renovada (FREIRE, 1974). Falamos, portanto, não 
de um conhecimento fragmentado e  instrumental, mas de um 
conhecimento contextualizado, inserido na realidade dos sujeitos. 

A dificuldade na adoção dessa pedagogia 
está na integração formativa nos diferentes 
espaços escola e família, para o que é 
necessária uma didática específica, com 
instrumentos metodológicos que ajudem 
a articular o tempo escolar e o tempo 
socioprofissional. E isso requer habilidade 
da parte dos profissionais. A grande 
lição é a de que ficou claro que a vida 
também ensina, razão por que o espaço 
socioprofissional é formativo-didático e 
integra o período trabalhado na escola. 

É de supor que a complexidade desse 
processo apresente dificuldades e desafios, 
que requerem uma construção coletiva, muita 
criatividade e a formação dos educadores. 
Tais dificuldades e desafios que podem 
ser superados com solidariedade e com o 
estabelecimento de parcerias no âmbito 
municipal e de toda a comunidade escolar. 
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Mais do que 
meio ambiente, 
sustentabilidade 
 no campo

Nos países com economias rurais avançadas, os negócios rurais 
de maior lucratividade são em grande parte localizados nas pequenas 
propriedades familiares, tipicamente de algumas dezenas de 
hectares. O exemplo talvez mais simbólico é aquele dos vinhedos, 
mas proliferam outros em áreas diversas, como frutas, óleos, azeites, 
horticultura, turismo e hospitalidade, piscicultura, pequenas 
granjas, atividades pastoris, laticínios, manejo de produtos silvestres, 
plantações florestais e inúmeros outros. A pequena produção familiar 
tende assim a se identificar com negócios de ponta, com qualidade, 
garantia de origem e alto valor agregado, enquanto a grande produção 
foca mais produtos commoditizados, com preços voláteis e vinculados 
às bolsas de mercadorias, de menor lucratividade por unidade de 
produção e de maior padronização (grãos, biomassa, etc.).

Às vezes os produtores familiares são fomentados e/ou integrados 
em certas cadeias por parte de indústrias de maior porte, às vezes 
não, mas em ambos os cenários, graças aos altos rendimentos e à 
valorização da terra, as famílias tendem a realizar uma gestão atenta 
aos desafios do meio ambiente, assim como a valorizar os ativos 
ambientais de sua propriedade. Isso tem a dupla função de manter ou 
aumentar, por um lado, o valor do capital imobilizado na propriedade 
e, por outro, a de agregar valor a seus produtos ou serviços com 
atributos socioambientais. Não imagine que, por isso, a vida do 
pequeno produtor familiar seja fácil, mas não há dúvida de que ele tem 
papel destacado e com frequência se torna uma espécie de garoto-
propaganda da sociedade local, por ser referência simbólico-cultural 
da identidade de determinados territórios ou regiões.

Roberto Smeraldi

Fotos: Marcos Issa
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Já no Brasil a consideração pelo agricultor 

familiar, com devidas exceções, parece 

diametralmente oposta. O país lidera 

 o comércio de muitos produtos 

agropecuários, mas parece ainda longe de 

consolidar economias rurais, o que é essencial 

para alcançar e implementar políticas de 

sustentabilidade no campo.

Há, por aqui, peculiar convergência  

no preconceito com a agricultura familiar. 

Paradoxalmente, apesar de posições e 

interesses divergentes, isso junta os setores 

vinculados aos movimentos sociais àqueles 

ligados ao grande agronegócio: sempre com 

as devidas exceções e variações setoriais ou 

regionais, ambos olham para agricultura 

familiar como para algo que não se integra 

nas – nem é formadora das – cadeias pujantes 

da economia. Nem sequer suas lideranças 

parecem acreditar que ela possa, e ainda 

menos que deva, ser competitiva. Dentro da 

mesma lógica, pautada pela ideia defasada 

de expansão de fronteira – pela qual haveria 

“[...] confirma-se que 
o processo de busca da 
sustentabilidade é um 
círculo virtuoso no qual 
cada elemento do tripé 
sócio-econômico-ambiental 
é, ao mesmo tempo, 
condição e consequência 
dos demais”

terra de sobra a ser ocupada para remediar as 

mazelas sociais do país–, relega-se a agricultura 

familiar à condição de atividade subeconômica.

A preocupação é com a produção em vez de 

com a produtividade, com a ideologia em vez 

de com a economia, com o produto primário 

em vez de com a cadeia de agregação de valor, 

com o perdão da inadimplência crônica no 

crédito em vez de com a assistência técnica 

ou com o seguro agrícola, com a distribuição 

da terra em vez de com a segurança fundiária 

e a organização cooperativa, com a unidade 

agrícola em vez de com o território rural – 

incluindo sua vocação, zoneamento  

e planejamento – onde ela se insere.  

Isso tudo se traduz em falta de condições de 

sustentabilidade do conjunto da atividade, o 

que via de regra dificulta sobremaneira o 

enfrentamento dos sérios desafios ambientais 

que decorrem de um modelo producionista 

redutivo e ultrapassado. Em suma, confirma-se 

que o processo de busca da sustentabilidade é 

um círculo virtuoso no qual cada elemento do 
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“As condições para 
sustentabilidade de modelos 
familiares de agricultura 
incluem a criação de 
territórios rurais complexos, 
diversos e industrializados: 
um modelo complementar 
àqueles simplificados, 
homogêneos e primários  
da grande propriedade”
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tripé sócio-econômico-ambiental é, ao mesmo 

tempo, condição e consequência dos demais.

O exemplo da pecuária é gritante: país 
afora, reserva-se ao produtor familiar um 
papel insustentável, aquele de criador de 
bezerros para a sucessiva engorda em grandes 
fazendas ou por confinadores. Já o foco da 
produção familiar, nos bovinos, deveria 
priorizar as cadeias leiteiras, enquanto a 
produção de carne poderia gerar cadeias de 
alta lucratividade e baixo impacto, a partir da 
pecuária de ovinos, caprinos, criação de aves 
como pato, ganso, galinha caipira, manejo de 
espécies de caça, etc. O desmatamento é um 
dos desafios ambientais críticos do país, e a 
pecuária é a atividade que ocupa a maior parte 
das áreas desmatadas.

Outras tarefas chave são aquelas 
de recuperação das matas ciliares e 
encostas degradadas, de uma drástica 
redução da dependência de agrotóxicos 
e, principalmente, de desenvolvimento 
progressivo de serviços, além de produtos – 
carbono, água e biodiversidade estão entre os 
principais exemplos – como objeto do negócio 
rural. O desafio ambiental não é representado 
apenas pela superação dos passivos, mas está 
amplamente vinculado à valorização dos 
ativos ambientais.

As condições para sustentabilidade de 
modelos familiares de agricultura incluem 
a criação de territórios rurais complexos, 
diversos e industrializados: um modelo 
complementar àqueles simplificados, 
homogêneos e primários da grande 
propriedade.

A agricultura familiar pode contribuir 
de forma decisiva para a tarefa de gerar 
transparência nas cadeias, um desafio 
essencial para todo o agronegócio: para tanto, 
pode se valer de preciosas ferramentas como 
a da certificação independente e voluntária 
socioambiental, cujo principal exemplo é o 
sistema do Sustainable Agriculture Network – 
SAN (ou RAS em português). Além disso,  

é crucial desenvolver Indicações Geográficas  de 
origem (IGs), que podem refletir a diversidade 
de nosso território e dos saberes locais.

Não há, portanto, de empurrar o produtor 
familiar para um estágio pré-capitalista, 
nem de forçar sua integração subordinada 
a pacotes tecnológicos homogêneos, de alto 
risco financeiro e altamente intensivos em 
agrotóxicos. Há de estimular a superação, 
com ele e graças a ele, do ultrapassado 
capitalismo de cunho meramente 
financeiro-manufaturado, em prol de outro 
que valorize adicionalmente os capitais 
humano, social e natural: eles oferecem 
margens de competitividade mais avançadas, 
além daqueles atributos de estabilidade, 
diversidade, resiliência e equidade que casam 
bem com a organização familiar. 

Roberto Smeraldi, jornalista, é diretor da 
OSCIP Amigos da Terra – Amazônia 
Brasileira. É autor do Novo Manual de 
Negócios Sustentáveis (Publifolha, 2009) e de 
três estudos sobre pecuária na Amazônia 
(2008, 2009 e 2010).  É membro do Forum 
Brasileiro sobre Mudanças Climáticas, 
do Conselho de Sustentabilidade do 
Santander. Foi cofundador e membro do 
conselho diretor da Mesa Redonda sobre 
Sustentabilidade dos Biocombustíveis, entre 
2007 e 2010. Foi ainda presidente do Comitê 
Internacional das ONGs para a Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento de 1992, presidente 
do Comitê Assessor do Programa Piloto 
para as Florestas Brasileiras entre 2002 
e 2004, membro da Comissão Nacional 
sobre Determinantes Sociais da Saúde e 
copresidente do Diálogo Internacional sobre 
Clima e Florestas (Universidade de Yale).
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A extensão 
rural brasileira 
mostra sua nova face

Originalmente vinculada ao modelo 
desenvolvimentista, que privilegia 
a introdução do homem do 
campo na chamada Modernidade, 
marcada pela mecanização, 
introdução de insumos e 
transferência tecnológica, a 
extensão rural apresenta outra 
face. O marco desta mudança é o 
ano de 2003, e este processo busca 
resgatar, em parte, o tradicional 
homem do campo do ostracismo, 
valorizando suas experiências, 
trajetórias e culturas; aposta 
nos processos participativos 
de interação entre o agricultor 
e o extensionista; e destaca a 

importância do conhecimento 
compartilhado. Nesta entrevista, 
Marcelo Miná Dias, engenheiro 
agrônomo graduado pela 
Universidade Federal da Paraíba 
(1991), mestre em Extensão Rural 
pela Universidade Federal de 
Santa Maria (1998) e doutor em 
Desenvolvimento, Agricultura 
e Sociedade pela Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 
(2004), fala sobre este novo perfil 
da extensão rural brasileira, 
destacando as características e 
as contribuições desta atividade 
para a prosperidade do campo, e 
os desafios a serem enfrentados. 
Marcelo Miná Dias é professor 
adjunto do Departamento de 
Economia Rural da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV) e 
coordenador de projetos de 
extensão universitária.
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Marco Social: Como ponto de partida, o 
senhor poderia definir extensão rural? 

Marcelo Miná: É complicado definir de 
maneira muito taxativa. Mas, basicamente, 
a gente diz que a extensão rural é uma 
atividade que relaciona o conhecimento 
produzido nas universidades ou instituições 
de pesquisa ao interesse dos agricultores. 
De uma maneira geral, você tem um tipo 
de atividade que relaciona produção do 
conhecimento às necessidades concretas 
de diferentes tipos de agricultores. O 
extensionista é quem faz esse caminho.

Marco Social: De elo?

Marcelo Miná: De elo, interface, mediação 
entre esses ambientes distintos. Nas 
universidades ou nas instituições de 
pesquisa, você tem o método científico 
orientando a produção ou a sistematização 
do conhecimento acerca da agricultura. E, na 
prática, você tem o conhecimento daquelas 
pessoas que têm essa atividade como o seu dia 
a dia, o seu cotidiano.

Marco Social: No bom trabalho de extensão, 
então, existe um diálogo entre as 
instituições e o chamado “mundo da vida”?

Marcelo Miná: É, seria o ideal.

Marco Social: Não submeter um ator ao outro? 

Marcelo Miná: Exato. Mas essa é uma concepção 
ideal. Há um terceiro ator nesse circuito, que é 
bastante importante: os governos. 

Marco Social: O Estado?

Marcelo Miná: O Estado institucionalizado  
nas empresas e organizações que fazem de 
fato a extensão rural. O Estado tem interesses. 
Ele – vamos simplificar – tem o interesse pelo 
bem comum, o que é melhor para a sociedade. 
E pensa a agricultura, o desenvolvimento 
econômico e o desenvolvimento social –  
se é que a gente pode separar essas coisas. 
Pensa o que esse profissional ou as instituições 
de extensão rural podem fazer, em termos 

“A extensão rural é uma 
atividade que relaciona o 
conhecimento produzido 
nas universidades ou 
instituições de pesquisa ao 
interesse dos agricultores”
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de intervenção, nesse mundo real, vamos 
dizer assim, na sociedade, para que os seus 
interesses se realizem. 

Marco Social: O senhor falou da importância 
do Estado, mas e o mercado? Ele é um ator a 
ser considerado?

Marcelo Miná: Sim, sem dúvida, e com 
presença muito forte na história da extensão 
rural em nosso país. A atividade surge  
no país de forma paraestatal. Ela é uma 
reprodução do modelo norte-americano, 
implantado lá (Estados Unidos) a partir 
dos anos 30, e financiado, num primeiro 
momento (no Brasil), por fundações norte-
americanas. Há uma visita do Rockfeller 
(Nelson Rockfeller, governador de Nova 
Iorque, visita o país em 1947) ao Brasil. No 
Rio de Janeiro, impressionado com as favelas, 
fica sabendo que parte importante daquela 
população era de migrantes, que vinham 
de Minas Gerais por falta de oportunidades 
no campo, e vê ali o que Ford (Henry Ford, 
fundador da Ford) também viu em relação 
à Amazônia: uma realidade que pode ser 
mudada e uma oportunidade de negócios. 

Marco Social: E se depara, tempos depois, 
com um político, com o Juscelino (Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, governador de 
Minas Gerais entre 1950 e 1954), com uma 
visão, com uma ideia de modernidade... 

Marcelo Miná: Exatamente. Ele (Rockfeller) 
faz uma pergunta: o que o Estado brasileiro 
faz em relação a esses agricultores? A resposta 
é que não havia uma ação mais efetiva do 
Estado brasileiro. Conjuga-se, então, a ideia 
de desenvolvimento pela modernização dos 
sistemas produtivos desses agricultores com 
o interesse de investimento da Fundação 
Rockfeller. Esse período, de configuração, 
vamos dizer assim, da extensão rural no país, 
dura do início dos 1950 até o final dos 1960. Foi 
uma década de experimentação, de formação 
das instituições e do estabelecimento 
da extensão rural como uma atividade 
profissional. A perspectiva educacional está 
bastante forte neste primeiro momento no 
sentido da mudança de mentalidade. A ideia 

de transferência de técnicas, de tecnologias, 
e, principalmente, a afirmação de um tipo de 
agricultor: o agricultor moderno. 

Marco Social: E qual seria o perfil desse 
agricultor moderno?

Marcelo Miná: Os agricultores eram vistos como 
o personagem Jeca Tatu,1 de Monteiro Lobato. 
É a imagem do ser humano de segunda 
categoria – sujo, desdentado, teimoso. O 
agricultor moderno não produz a partir dos 
próprios recursos ou conhecimentos, mas 
se integra aos mercados. Então, essa ideia 
da mecanização dos processos produtivos, 
da modernização pela mecanização, pela 
compra de insumos, isso vai se constituindo 
no Brasil na década de 1950, nos anos 60 e 
70, em um tipo de industrialização que está 
relacionada à agricultura.  

Marco Social: É o modelo centro-periferia? 

Marcelo Miná: Sim, de certa forma reproduz as 
ideias principais desse modelo. É o homem que 
precisa ser civilizado. Precisa ser introduzido 
na sociedade moderna. Há todo aquele 
ambiente da “Aliança para o Progresso”,2 um 
ambiente político que facilitava e até permitia 
esse tipo de vínculo com o que vem de fora, 
com financiamento e tudo o mais. 

Marco Social: O senhor disse que o momento 
inicial vai de 1950 ao final de 1960. E a 
partir daí?

Marcelo Miná: A partir do início dos anos 
1970, já no período do regime militar, 

1  Jeca Tatu é um personagem criado pelo escritor Monteiro 

Lobato em sua obra Urupês, que contém 14 histórias 

baseadas no trabalhador rural paulista. Simboliza a 

situação do caboclo brasileiro, tachado de preguiçoso e 

abandonado pelos poderes públicos às doenças, ao seu 

atraso e à indigência.

2  Aliança para o Progresso: programa dos Estados Unidos 

da América efetuado entre 1961 e 1970, com o objetivo 

de promover o desenvolvimento econômico mediante 

a colaboração financeira e técnica em toda a América 

Latina, a fim de não deixar aparecer outro país com as 

características de Cuba (a Revolução Cubana é de 1959). A 

sua origem remonta a uma proposta oficial do presidente 

norte-americano John F. Kennedy, em discurso no dia 13 

de março de 1961, durante uma recepção, na Casa Branca, 

aos embaixadores latino-americanos. O discurso foi 

transmitido pela Voz da América em inglês e traduzido em 

espanhol, português e francês.
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Marcelo Miná: Conseguiu-se estabelecer 
em nosso país um setor agrícola integrado 
à economia capitalista, que hoje a gente 
chama genericamente de agronegócio.  
Mas eu acho que, nesse processo todo,  
o mais forte foi a avaliação negativa do 
modelo a partir de seus resultados. 

Marco Social: E o que acontece com a 
extensão rural nesse período, nos anos 1970? 

Marcelo Miná: No final dos anos 70 até 
metade dos anos 80, os sistemas produtivos 
modernizados estão relativamente 
estabelecidos, os problemas que acontecem 
são pontuais, e então a assistência técnica 
se transforma também em pontual. Não 
há a necessidade da presença contínua do 
extensionista, e isso tudo vai criando o 
ambiente do questionamento do Estado 
brasileiro, das próprias Emater e dos 
extensionistas, sobre a relevância deste papel 
para essa agricultura já modernizada, que 
culmina com o início do Governo Collor, 

prevalece a ideia da modernização 
com forte inspiração na concepção de 

“Revolução Verde”3, ou seja, produzir mais 
em áreas maiores, com intensificação e 
uniformização da produção, especialização, 
monocultivo. Emerge o componente da 
modificação genética – ao se modificar as 
sementes e ao se criar as corporações que 
cuidam das sementes, torna-se a semente 
uma tecnologia, uma mercadoria. Impera 
a lógica de produzir muito mais, mas com 
a dependência do agricultor em relação à 
compra de insumos.

Marco Social: Mas, sem entrar no mérito  
do modelo, criou-se um sistema? 

3  Revolução Verde: refere-se à invenção e disseminação 

de novas sementes e práticas agrícolas que permitiram 

um vasto aumento na produção agrícola em países menos 

desenvolvidos durante as décadas de 1960 e 1970. É um 

amplo programa idealizado para aumentar a produção 

agrícola no mundo por meio do “melhoramento genético” 

de sementes, uso intensivo de insumos industriais, 

mecanização e redução do custo de manejo. O modelo se 

baseia na intensiva utilização de sementes geneticamente 

melhoradas (particularmente sementes híbridas), insumos 

industriais (fertilizantes e agrotóxicos), mecanização e 

diminuição do custo de manejo.

“O agricultor 
moderno não 
produz a partir dos 
próprios recursos 
ou conhecimentos, 
mas se integra aos 
mercados”
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exclusivamente a cargo dos governos estaduais. 
Escasseia o recurso federal, mas outros atores 
surgem na cena pública para oferecer o que a 
gente conhece como serviço de extensão rural. 
Você tem um crescimento da participação das 
prefeituras municipais que é impressionante. 
Prefeituras contrataram consultorias, muitas 
respondendo à demanda de agricultores. 
Então elas começam a ter um contato muito 
mais próximo com os escritórios da Emater, 
até financiando determinadas atividades, 
contratando um agrônomo, um zootecnista, um 
veterinário... elas assumem o papel e mantêm, 
de certa forma, o sistema funcionando.  

Marco Social: Se não fosse esse movimento, o 
serviço extensionista poderia ser extinto?

Marcelo Miná: Havia uma conjuntura que 
facilitava a extinção do serviço. Mas eu acho 
que duas coisas foram importantes: a própria 
mobilização dos extensionistas e das suas 
organizações de classe, e a ação política dos 
agricultores, afirmando a necessidade de 
um profissional que assessore, que apoie, 
que dê assistência ao processo cotidiano de 
enfrentamento da produção e dos mercados. 
Eu entendo que isso, de alguma forma, 
comprova que esse profissional é relevante para 
o agricultor.

Marco Social: Este quadro permanece até 
quando?

Marcelo Miná: Até 2003. Com o Governo Lula há 
uma mudança evidente e inconteste da extensão 
rural como um serviço público. É o Estado 

em 1992. É este governo que sacramenta a 
extinção do Sistema Brasileiro de Extensão 
Rural; que acaba com a Embrater, a Empresa 
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 
Rural, que coordenava as Emater. Ao 
mesmo tempo, no início dos anos 80, várias 
Organizações Não Governamentais começam 
a trabalhar, de forma diferenciada, com 
os agricultores, principalmente com os 
agricultores que não foram incluídos no 
processo de modernização e que não se 
adequavam ao seu modelo. 

Marco Social: É uma inovação? 

Marcelo Miná: Existe ali a renovação da ideia 
de extensão rural a partir da concepção 
de que os agricultores sabem como 
fazer agricultura, têm conhecimentos 
e experiências. Há uma necessidade de 
conhecer melhor os agroecossistemas onde 
eles estão inseridos; a cultura passa a ser um 
elemento importantíssimo; a diversidade 
de realidades do país também é importante. 
Renova-se a extensão rural, nem sempre 
chamada assim, a partir desse ambiente das 
Organizações Não Governamentais e também 
de algumas experiências das próprias Emater 
e universidades. Na Sociologia Rural, ali 
nos anos 80, há um período de produção de 
vários estudos importantes que começam a 
descrever esse processo e chamar a atenção 
da comunidade acadêmica, dos próprios 
gestores públicos, que esse contingente 
populacional continue produzindo, e 
produzindo muito. Não era reconhecida a 
importância econômica deles, contradizendo 
várias teorias que determinavam o fim dessa 
agricultura, que os europeus chamavam de 
campesinato, e que a gente passou a chamar 
de agricultura de base familiar. 

Marco Social: Mas nesse período há uma 
ruptura no trabalho de extensão rural?

Marcelo Miná: Acaba a Embrater, o sistema 
centralizado, e as Emater ficam quase que 

“Apesar do tão divulgado 
tripé indissociável – 
ensino, pesquisa e 
extensão –, a realidade  
é que a extensão ainda 
não é uma atividade
prioritária nas 
universidades”
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Os estados do Nordeste detêm as maiores 
populações, embora tenham acesso reduzido 
aos serviços de assistência técnica e 
extensão rural.

Marco Social: É uma contradição?

Marcelo Miná: Extensão rural no Nordeste 
e no Norte deste país sempre foi, vamos 
dizer, menos estruturada. No Norte e no 
Centro-Oeste ela não chegou, no período 
de modernização, a se estruturar de fato. 
A ocupação dessas áreas pela agricultura 
modernizada é muito recente. 

Marco Social: Hoje, qual é a relação entre o 
número de extensionistas e o de agricultores?

Marcelo Miná: Em média, no Brasil, temos um 
extensionista para cada 150 agricultores, mas 
os dados disponíveis são muito precários. 

Marco Social: É por isso que só 26% dos 
agricultores familiares têm acesso à 
extensão rural? Qual seria a relação ideal?

Marcelo Miná: Estudos falam de uma relação 
de um para 25, de um para 50. Mas é muito 
teórico e depende do tipo de trabalho que será 
desenvolvido. 

Marco Social: E as universidades?

Marcelo Miná: A extensão universitária, 
como um todo, mudou de status, mas 
essa mudança é muito recente. Apesar do 
tão divulgado tripé indissociável – ensino, 
pesquisa e extensão –, a realidade é que 
a extensão ainda não é uma atividade 
prioritária nas universidades.  

Marco Social: E qual o recurso destinado à 
extensão rural no Brasil?

Marcelo Miná: Eu teria de precisar melhor esses 
dados, mas acho que em 2009 foram quase R$ 
700 milhões do orçamento destinado para o 
sistema de Emater de todo o país. 

dizendo: a extensão rural é importante, é 
relevante e admite-se que é necessário investir 
nesse serviço público. Há a contratação de 
profissionais, mais recursos para reestruturar 
as Emater, veículos, combustível, material de 
escritório, tudo o que é necessário para fazer o 
custeio da atividade extensionista. 

Marco Social: Essa mudança é resultado da 
Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, a Pnater?

Marcelo Miná: A Política representa, em 
primeiro lugar, o retorno do Estado: é 
uma decorrência do processo de repensar 
o papel da extensão rural. A Política, eu 
acredito, reflete isso: a sua concepção como 
um processo educativo, que valoriza a 
diversidade de contextos da sociedade, que 
se preocupa com a diversidade de tipos de 
agricultores, de grupos e comunidades que 
existem – quilombolas, indígenas, pescadores 
artesanais. Há a preocupação econômica, de 
desenvolvimento econômico, a partir da 
agricultura, mas esse tem que estar orientado 
por uma perspectiva ecológica, ambiental. 
E a Política concebe o serviço público de 
extensão rural como um serviço pluralista. O 
Estado, até certo ponto, eu acho, reconhece 
a sua insuficiência – hoje, estima-se que 
os extensionistas conseguem chegar a 
26% do total de agricultores familiares que 
existem no país. É muito pouco. Então, a 
Política, a Lei de ATER, sancionada em 
2010, torna a extensão rural um serviço 
público, mas também abre a oportunidade 
de organizações privadas acessarem 
recursos públicos para fornecer os serviços 
de extensão rural. O Estado assume uma 
função de regulador. 

Marco Social: E qual é o tamanho da 
comunidade de agricultores que formam o 
público-alvo das políticas extensionistas 
no campo?

Marcelo Miná: O último número com que 
eu trabalho é de 4,1 milhões de famílias de 
agricultores familiares em todo o Brasil. 
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países, experiências com a privatização 
de serviços de extensão rural. Estas 
demonstram que os serviços privatizados 
se tornam mais seletivos, focando em 
regiões, temas ou produtos públicos 
com potencial de retorno econômico. 
Assim, há enorme prejuízo a objetivos como 
atendimento a demandas de populações 
tradicionais e redução de desigualdades sociais.

Marco Social: E há, no Brasil, algum exemplo 
de política extensionista bem-sucedida?

Marcelo Miná: São muitas as iniciativas em 
todo o Brasil, e é importante afirmar que não 
há uma referência conceitual ou metodológica 
dominante. Ao contrário – e acho saudável 
que seja assim –, parece haver um acordo 
tácito sobre algumas concepções acerca da 
agricultura e de seu desenvolvimento que 
passam a orientar processos bem diversos 
de interação com agricultores e suas 
organizações. Parece-me que estas ações 
concordam com o pressuposto de que o 
desenvolvimento e sua ocorrência são um 
processo que não pode acontecer de modo 
dissociado das trajetórias históricas e dos 

Marco Social: O senhor acredita que esse patamar está próximo do 
adequado? 

Marcelo Miná: A gente sabe que entre 2003 e 2009 houve um aumento 
significativo. Esse recurso contribuiu para reestruturar o serviço em 
todo o país, com a compra de automóveis, equipamentos, contratação 
de pessoal. Mas, para falar a verdade, a gente conhece muito pouco 
da extensão rural no Brasil. Houve uma pesquisa em 2003 na qual 
se teve uma pretensão de fazer um mapeamento do “estado da arte” 
da extensão rural no país, mas que a meu ver foi muito limitada. O 
Censo Agropecuário teve outro enfoque sobre extensão rural. Ele 
oferece dados muito interessantes, muito importantes, mas que não 
possibilitam caracterizar a extensão rural. Se você me perguntar: Qual 
é a situação que esses profissionais têm para ir a campo atender as 
demandas? Quantos são os extensionistas? Em que área eles atuam? 
Mulheres, homens, quantos são? A gente pode especular, pode usar 
alguns resultados de pesquisas mais pontuais, mas ter um diagnóstico 
geral da situação, nós não temos. 

Marco Social: A extensão rural deve, em sua opinião, ser um 
serviço público?

Marcelo Miná: Deve ser uma política de Estado, de um Estado 
preocupado com o bem-estar de determinados grupos, com 
uma população e com comunidades que têm um modo de 
viver e de produzir bastante específico. Existem, em alguns 
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comunidades. Eu acho que é um bom exemplo, 
um exemplo interessante de como trabalhar 
uma demanda das políticas públicas junto a 
comunidades tradicionais. 

Marco Social: E como a extensão rural está 
trabalhando o jovem?

Marcelo Miná: A gente não encontra muitos 
exemplos. De um modo geral, há enorme 
dificuldade de fazer com que a agricultura se 
torne atrativa para os jovens. A idealização das 
cidades e da urbanidade como o caminho, quase 
inexorável, para o jovem que queira viver bem, 
ou que queira ascender socialmente, ou ter uma 
profissão, ainda é muito forte. Então, em muitos 
lugares do país, o jovem que vai cuidar da terra 
é aquele que não demonstrou aptidão para 
outra coisa. É aquele que, imaginam os pais e 
professores, não tem muitas alternativas. 

Marco Social: Outra questão que também 
parece crítica e precisa ser enfrentada é a do 
analfabetismo no campo.5

Marcelo Miná: A extensão rural, como processo 
educativo de interação, depende de uma política 
de educação no campo; uma política de educação 
voltada para a revalorização da atividade 
profissional da agricultura e de formação dos 
jovens que caminhe pari passu com uma política 
de extensão rural. No campo, o analfabetismo 
é muito presente, e o extensionista sempre 
se aproximou mais daqueles agricultores que 
tinham certo grau de escolarização, de ensino 
fundamental, ou eram alfabetizados. Então, 
aconteceu essa seleção perversa. 

5  De acordo com a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostragem 

Domiciliar), de 2007, enquanto 52,5% da população urbana têm 

instrução completa, no campo, esse percentual está em 17%. No 

Brasil, a média de anos na escola por habitante é de 7,3 anos, ainda 

abaixo dos oito anos obrigatórios. Mas no campo a situação é ainda 

pior: é de 4,5 anos por habitante. No Nordeste o quadro ainda é 

mais grave: a média de anos na escola por habitante é de 3,7.

modos de viver e de produzir que foram se 
configurando ao longo destas trajetórias.Essa 
é uma mudança muito importante em relação 
à ideia de que a mudança deveria ser levada 
até os lugares e os grupos; de que poderiam ser 
simplesmente difundidos modos de produzir 
e de viver, que reproduziam, ou buscavam 
reproduzir, processos ocorridos em outros 
contextos. Talvez uma experiência da Emater 
do Piauí com quilombolas, agricultores4 e 

4  O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Piauí-Emater/PI integra, juntamente com outros 

dois estados e o Distrito Federal, o Projeto Ater no 

Quilombo. Além do Piauí, com Planejamento Participativo 

em Comunidade Quilombola, compõem o quadro 

de experiências: Minas Gerais, com a Metodologia 

Participativa de Extensão Rural-Mexpar; o Paraná, com 

Treino e Visita; e o Distrito Federal, com o Diagnóstico 

Rural Participativo-DRP.  Estas experiências foram 

apresentadas, entre os dias 12 e 16 de abril de 2010, em 

Presidente Figueiredo/Manaus-AM, durante a Segunda 

Oficina “Referencial Teórico para as Metodologias 

Participativas de Ater” – que teve como responsável por 

sua execução o Instituto Paulo Freire. O encontro nacional 

contou com a participação dos articuladores das Redes 

Temáticas de Metodologias Participativas de Ater de todas 

as regiões no Brasil e de coordenadores do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA. Fonte: http://www.

emater.pi.gov.br/noticia.php?id=721

“A extensão rural, 
como processo 
educativo de 
interação, depende 
de uma política de 
educação no campo”
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Da lavoura  
ao prato dos  
 brasileiros

Após oito anos, o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) transforma a realidade da agricultura 
familiar e prepara-se para enfrentar novos desafios – 
especialmente no transporte dos produtos

Da casa onde mora, num distrito de 
Maranguape, interior do Ceará, Airton Kern, 
de 44 anos, relembra o passado e vislumbra 
o futuro. 

O passado recente, em 2007. Até 
então, como agricultor familiar, lutava 
para criar ovelhas e vender a produção de 
banana e maracujá. Às vezes, os alimentos 
encalhavam; outras vezes, não. Quando 
conheceu o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), as dificuldades diminuíram. 
Ele passou a vender para o governo federal 
parte da produção e, assim, pôde garantir o 

André Gustavo Barros 

sustento da mulher e dos dois filhos: um de 
16 anos, que o ajuda no roçado; e o outro, de 
18, que conclui o Ensino Médio este ano e 
pretende ingressar no ensino superior, para 
estudar algo relativo ao meio rural.

O futuro de Airton está próximo. A 20 
metros, para ser exato. É na frente da pequena 
casa térrea de dois cômodos onde mora 
hoje que está construindo um casarão: dois 
andares, quatro quartos e mais conforto para 
os Kern. Com as mesmas mãos, calejadas 
do cultivo do solo, carrega tijolos e prepara 
a massa do cimento. “É a primeira casa que 
construo”, comemora.
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Da lavoura  
ao prato dos  
 brasileiros

Doris percebe melhores condições 
no Assentamento Salgado (CE)
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presidente Dilma prometeu orçamento de 
R$ 2 bilhões por ano para o PAA. Estamos 
adiantados nas negociações”, informa 
Arnoldo de Campos.

O programa foi criado em 2003, na 
gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Desde 
então, agricultores credenciados no 
Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf) têm a 
oportunidade de vender seus produtos 
diretamente para o governo federal, com 
preços tabelados pela Companhia Nacional 

Assim como a família de Airton, o 
PAA se prepara para alçar novos voos. O 
programa será uma das ferramentas do 
combate à extrema pobreza, anunciado 
pela presidente Dilma Rousseff no sexto 
dia de seu mandato, como prioridade do 
governo. A expectativa é que os recursos 
do programa saltem de R$ 700 milhões, 
gastos no ano passado, para R$ 2 bilhões 
neste ano. No orçamento aprovado pelo 
Congresso Nacional, R$ 700 milhões já estão 
garantidos para o PAA em 2011. O diretor 
de Geração de Renda e Agregação de Valor 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
Arnoldo de Campos, acredita que, com as 
negociações em andamento, a cifra chegue 
a R$ 2 bilhões em 2012.

Com mais dinheiro, aumentará também 
o número de pessoas atendidas. No ano 
passado, 160 mil famílias receberam 
recursos do governo em troca da produção. 
Espera-se que o programa chegue a 500 
mil agricultores familiares. “Nós estamos 
debruçados sobre a elaboração do programa 
de combate à extrema pobreza, e uma das 
ferramentas dele será o PAA, que certamente 
será ampliado. Ainda na campanha, a 

Com a inserção no PAA, 
Airton Kern (à esquerda) 
está construindo sua 
primeira casa 
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“Nós temos de construir 
cada vez mais alternativas 
para o mercado. O governo 
não tem a intenção de 
comprar toda a produção 
da agricultura familiar, e 
sim de gerar renda para os 
grupos mais vulneráveis” 

Arnoldo de Campos 
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de Abastecimento (Conab). O agricultor 
recebe o dinheiro por meio da Conab ou 
das prefeituras.

Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), existem 
no Brasil mais de 4,3 milhões de 
estabelecimentos de agricultura familiar e 
mais de 12 milhões de pessoas engajadas 
na atividade. Os trabalhadores atendidos 
pelo PAA representam apenas um pequeno 
recorte neste universo. Campos explica 
que a intenção do governo não é comprar a 
produção de toda a agricultura familiar do 
país, mas garantir a renda de grupos em 
situação de vulnerabilidade.

Pelo menos um terço dos 160 mil 
beneficiados com o PAA está em situação 
vulnerável. São assentados da reforma 
agrária ou agricultores familiares 

considerados pobres ou muito pobres. De 
acordo com a classificação do programa, 
é considerada pobre uma família que 
ganhe o equivalente a menos de R$ 150 per 
capita por mês. Os muito pobres ganham 
o equivalente a até R$ 70. “Nós temos de 
construir cada vez mais alternativas para 
o mercado. O governo não tem a intenção 
de comprar toda a produção da agricultura 
familiar, e sim de gerar renda para os 
grupos mais vulneráveis” diz o diretor.

Comida no prato

Na outra ponta do PAA estão as pessoas 
que recebem os alimentos. Em 2009, cerca 
de 13 milhões de pessoas em mais de 19 
mil instituições foram atendidas. Foram 
7.800 escolas, 2.517 entidades de amparo 
à criança, 1.808 creches, 1.022 associações 

Arnoldo de Campos (ao 
lado) afirma que o PAA 

será uma das ferramentas 
do programa de combate 

à extrema pobreza 
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de apoio aos excepcionais, mil hospitais, 
551 instituições de amparo ao deficiente, 
2.182 entidades religiosas, 1.182 entidades 
de amparo ao idoso. O cadastro com os 
destinatários dos alimentos é mantido 
pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social. Parte dos produtos comprados é 
armazenada para emergências. Muitos 
itens das cestas básicas oferecidas a vítimas 
das enchentes na região serrana do Rio 
de Janeiro, ocorrida em janeiro deste ano, 
foram adquiridos pelo PAA, como leite, 
arroz e feijão.

Um dos desafios do programa é expandir 
o número de pessoas que recebem os 
alimentos – especialmente moradores 
de áreas muito carentes. Normalmente, 
quem arca com o transporte da comida é o 
destinatário. No caso de extrema pobreza, 
não há recursos para custear o transporte ou 
o armazenamento dos produtos. Há planos 
de inserir no PAA recursos específicos para 
a compra de geladeiras e fogões e para a 
construção de despensas.

“O Brasil perde uma quantidade absurda 
de pescado do Amazonas porque não 
há condições de transportar e resfriar a 
produção do ribeirinho. É uma proteína 
de alta qualidade pouco usada no PAA. Nas 
escolas, queremos que as crianças comam 
menos enlatados e mais frutas e hortaliças, 
por exemplo. Isso tudo exige mudanças 
de estrutura, que já estão sendo debatidas” 
defende Campos.

Desafios do transporte

Como as instituições beneficiárias não 
têm dinheiro para custear o transporte 
dos alimentos, cabe aos agricultores 
entregar os produtos. É o que ocorre na 
sede da prefeitura de Maranguape (CE), 
que se encarrega de encaminhá-los a 
instituições como o Centro de Convivência 
Social Polo Luzardo Viana, que fica no 

município vizinho de Maracanaú, cujas 
características são mais urbanas e é mais 
próximo de Fortaleza. A carga chega toda 
semana, mas não há previsão de quais 
alimentos serão doados.

“Aqui a gente cozinha o que estiver 
disponível. Se vem mais peixe, a gente 
faz peixe; se vem frango, a gente faz 
frango. Hoje tem cozido”, diz José de 
Assis Gomes de Medeiros, conhecido por 
Assis, cozinheiro da escola. No município, 
a prefeitura cede dois carros para o 
transporte dos produtos. A cada dia uma 
comunidade diferente é beneficiada.

Em todo o país, a maior parte 
dos produtos comprados é doada 
imediatamente, para não haver risco de 
estragar. Dos itens adquiridos, 25% são 
hortaliças, raízes e tubérculos; 18,8% são 
frutas; 10,4% são de leite; carnes e ovos, 
9,3%; pães e massas correspondem a 6,6%; 
5,1% referem-se a mel; e 3,6% são peixes 
e frutos do mar. No ano passado, foram 
compradas cerca de 700 mil toneladas 
de alimentos. “São produtos alimentares 
básicos, muitas vezes perecíveis. As 
entregas são semanais ou quinzenais, 
de acordo com a vida útil do produto”, 
explica Campos.

Outro desafio é melhorar a distribuição 
dos recursos do PAA por região. Segundo 
dados de 2009, 45% das verbas vão 
para o Nordeste, 28% para o Sul, 21% 
para o Sudeste, 4% para o Norte e 2% 
para o Centro-Oeste. Campos julga 
insatisfatório o percentual destinado 
ao Nordeste, considerada a região com 
maior necessidade, do ponto de vista da 
agricultura familiar. No entanto, ainda há 
um longo caminho a percorrer no resto 
do Brasil: “Precisamos ampliar mais a 
participação das regiões Norte e Centro-
Oeste no programa. Queremos aumentar o 
percentual do Norte para pelo menos 8% e 
o do Centro-Oeste para 5%. Ficaria mais 
condizente com a produção local”.



orGaNiZaÇÃo E aÇÃo  ·  37

Doceiras de fibra

Em Maranguape, o êxito do PAA tem reflexos percebidos 
além dos limites da lavoura. Não há indicadores numéricos 
para comprovar, mas representantes de movimentos sociais 
e de defesa da equidade de gênero ressaltam mudanças nas 
relações culturais e no comportamento das mulheres de famílias 
beneficiárias do programa. Uma das linhas de ação do PAA é 
voltada para a produção de doces caseiros, para garantir às 
mulheres de agricultores um complemento na renda familiar. 
Com dinheiro no bolso, as mulheres estão adquirindo mais 
confiança em seu papel social.

A autoestima revela-se também na indumentária: saem de casa 
com roupas novas e maquiagem no rosto. “É importante pensar 
em todas as consequências (do programa). A mulher deve manter 
a sensibilidade, sem ser submissa”, diz Marineuda Almeida, de 45 
anos, mulher de Airton e doceira de mão cheia.

O PAA foi introduzido em Maraguape 
em 2007, em princípio, para financiar 
a compra de mel. Desde então, foi 
expandido para hortaliças como tomate, 
cheiro-verde, pepino, cenoura, além de 
produtos regionais: mandioca, polpas de 
frutas, derivados do leite, dentre outros.

O Assentamento Salgado fica a 37 
quilômetros de Maranguape. Lá, vivem 

Doris Marques, de 41 anos, casada com 

José Erlandio, e Antônio Maximino, de 

61, casado com Maria de Fátima. Rostos 

marcados pelo trabalho, têm seis filhos, 

todos engajados na atividade agrícola. 

Plantam milho, feijão e batata. Para eles, a 

realidade mudou com o PAA. “Apesar da 

necessidade de economizar água, a vida 
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Em Maranguape (CE), a 
primeira casa de Airton, 
construída com os recursos 
obtidos pela participação no 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) 
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melhorou, tudo está mais desenvolvido. O 

transporte escolar agora passa aqui na porta 

de casa”, diz Doris.

Apesar dos casos de sucesso, o PAA está 

longe de ser perfeito na cidade, onde os 

agricultores se organizaram na Cooperativa 

dos Agricultores Familiares de Maranguape.  

Eles clamam por melhor assistência 

técnica. Além disso, o abastecimento de 

água é um problema na região. A maioria 

das propriedades tem pequenas dimensões, 

suprindo-se por pequenos açudes, 

cisternas ou tanques particulares. Essas 

estruturas necessitam de reposição regular 

ou da água das chuvas – tradicionalmente 

escassas na região.

Valdecir Lisboa Estevão 
e Marineuda Almeida 
progrediram em seus 

negócios a partir do PAA Dr
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Vida difícil em Rondônia

Se em Maranguape há dificuldades 
pontuais, em Porto Velho, capital 
de Rondônia, são generalizadas. Os 
agricultores familiares da cidade enfrentam 
excesso de burocracia para obtenção de 
crédito e de financiamento agrícola. “Falta 
assistência técnica”, reclama Evanilce 
Esteves Oliveira, presidente da Cooperativa 
de Trabalho Agroambiental de Rondônia 
(Cootraron).

Risolene Maria Silva é uma das diretoras 
da cooperativa e ressalta como problema 
uma divulgação mais eficaz do programa, 
que contemple as comunidades mais 
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distantes, pois na região amazônica a 
agricultura familiar possui uma diversidade 
ímpar, já que há extrativistas, pescadores, 
indígenas e agricultores tradicionais. Risa, 
como é conhecida, lembra que o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário deveria 
contemplar o custo Amazônia para ampliar 
as oportunidades de acesso dos agricultores 
familiares do estado ao programa.

Em Rondônia, o PAA viabiliza a compra 
de leite e derivados, além de mandioca. 
Os alimentos são enviados para locais 
no entorno da capital, como Colorado, 
Alvorada, Ariquenes e Cujubim.

Na trilha de terra para Cujubim, vive o 
paulista Valdecir Lisboa Estevão, de 54 anos 
e há 13 morador da região. Produtor de 
polpa de frutas, ele é exemplo de dedicação e 
comprometimento com o desenvolvimento 
da região: já fazia a venda direta e a 
doação a escolas antes mesmo de o PAA ser 
implementado no estado, em 2005.

Acostumado a adversidades, a 
reportagem da Marco Social encontrou 
Valdecir entregando seus produtos em 
escolas e instituições de Porto Velho. 
Ele saíra de casa às 5h da manhã. Às 7h, 
contabilizava dois pneus furados e dezenas 
de rostos satisfeitos na Associação de 
Moradores e Amigos do Bairro JK. “Porto 
Velho está crescendo, e a infraestrutura 
é um gargalo. Falta tudo, mas aqui é uma 
cidade de oportunidades. A gente agora 
quer fazer negócio com a China; lá tem 
muito nego pra tomar suco”, sonha.

Valdecir conta já ter recebido do 
PAA cerca de R$ 1,5 milhão em projetos. 
Segundo ele, hoje os recursos estão mais 
escassos. Pelo programa, ele ganha, em 
média, pouco mais de R$ 300 por mês. Mas 
enxerga outras vantagens: “[O PAA] abriu 
as portas para outras coisas, para vender 
outros produtos”. 

PAA em números

•	 De 2003 a 2010, o governo federal gastou 

R$ 3,5 bilhões com o programa

•	 3,1 milhões de toneladas de alimentos foram 

comprados e distribuídos

•	 150 mil agricultores familiares foram 

atendidos por ano, em média

•	 2.300 municípios são atendidos

•	 330 variedades de alimentos comprados

Em 2009, cerca de 13 milhões de pessoas 
em mais de 19 mil instituições foram 
atendidas.

•	 7.800 escolas; 

•	 2.517 entidades de amparo à criança; 

•	 1.808 creches; 

•	 1.022 associações de apoio aos excepcionais; 

•	 1.000 hospitais; 

•	 551 instituições de amparo ao deficiente; 

•	 2.182 entidades religiosas; 

•	 1.182 entidades de amparo ao idoso. 

Dos itens adquiridos

•	 25% são hortaliças, raízes e tubérculos; 

•	 18,8% são frutas; 

•	 10,4% são de leite; 

•	 9,3% carnes e ovos;

•	 6,6% pães e massas correspondem;

•	  5,1% referem-se a mel; 

•	 3,6% são peixes e frutos do mar. 

Em 2011, o governo quer gastar R$ 2 bilhões 

para comprar a produção de 300 mil famílias.
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 A pesquisa aplicada à 

agricultura
 familiar

Na busca pela compreensão do campo brasileiro, a 
pesquisa aplicada à agricultura familiar ganhou força nas 
duas últimas décadas, tanto no âmbito das universidades 
quanto em instituições como Embrapa e Epagri 

André Gustavo Barros 
Flávia Clemente

Uma dimensão do que representa a agricultura 
familiar para o Brasil pode ser dada pelos dados 
do censo agropecuário do IBGE de 2006: são 4,3 
milhões de estabelecimentos – o que representa 
84,4% do total no país –, dos quais 3,2 milhões 
de agricultores familiares são proprietários 
de suas terras. Apesar de numerosos, com 
relação à ocupação territorial, estes produtores 
somam uma área de apenas 80,2 milhões de 
hectares, 24,3% da área ocupada pelos grandes 
agropecuaristas brasileiros. Das 12,3 milhões de 
pessoas que vivem da agricultura familiar, os 
laços de parentesco alcançam 11 milhões. 

Levantar este tipo de informação é 
fundamental para compreender a realidade do 
campo brasileiro e serve de lastro para iniciar 
diversas pesquisas sobre a família rural, como, 
por exemplo, a concentração territorial nas 
mãos de agricultores não familiares, a presença 
feminina ou os jovens. Desta reflexão, os frutos 
são soluções que podem modificar o futuro da 
agricultura familiar, através da aplicação destes 
estudos na prática.

Em busca desta compreensão, a pesquisa 
aplicada à agricultura familiar ganhou força 
nas duas últimas décadas, tanto no âmbito 
das universidades quanto das instituições de 
pesquisa.  Um claro exemplo deste crescimento 
está na quantidade de Grupos de Pesquisa 
no Brasil cadastrados na Plataforma Lattes 
do Conselho Nacional de Ensino e Pesquisa – 
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CNPq: os núcleos de pesquisa voltados para 
‘agricultura familiar’ somam 255 atualmente1, 
enquanto ‘agroecologia’, por exemplo, possui 
203 grupos, e ‘agronegócio’, 176.

Em termos de ciência,  no entanto, trata-
se de uma categoria de análise recente, ainda 
com muitas vertentes a serem exploradas. 
Hoje, a pesquisa sobre a agricultura familiar 
cresce principalmente devido à criação de 
políticas públicas e a ações estruturadas, 
como as realizadas pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, que 
permitem sua aplicação em campo.

Embrapa reúne rede de pesquisa 

Uma rede de pesquisadores voltada 
para a agropecuária se organiza através da 
Embrapa, que coordena o Sistema Nacional 
de Pesquisa Agropecuária – SNPA, criado 
em 1992, do qual fazem parte a própria 
instituição e suas unidades de pesquisa e 
de serviços; Organizações Estaduais de 
Pesquisa Agropecuária – Oepas (vide quadro); 
universidades e institutos de pesquisa de âmbito 

federal e estadual; além de outras organizações públicas e privadas, que, de 
forma cooperada, executam pesquisas nas diferentes áreas geográficas e 
campos do conhecimento científico. 

Para operacionalizar suas pesquisas a Embrapa adota, em seu 
sistema de gestão, os denominados Macroprogramas (MPs). Nos 
Macroprogramas 1, 2 e 3, por exemplo, estão previstas ações e recursos 
voltados para a agricultura familiar. Já o Macroprograma 6 (MP6) foi 
criado como espaço diferenciado, “que pode ser definido como uma 
pesquisa com e para a agricultura familiar e comunidades tradicionais, 
para, assim, alcançar sua finalidade principal que é a inclusão social 

Organizações estaduais de pesquisa agropecuária - Oepas

norte e  
centro-oeSte nordeSte SudeSte Sul

Agência Rural EBDA Apta Epagri

Empaer-MT Emdagro Epamig Fepagro

Idaterra-MS Emepa Incaper Iapar

Unitins Empam Pesagro-Rio

IPA

Fonte: Site da Embrapa (www.embrapa.gov.br), acesso em 10 de maio de 2011

O pesquisador Marcelo Gastal 
é o atual gestor do MP6

1  Dado retirado do site do CNPq (www.cnpq.br) em 10 de maio de 2011.
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desses segmentos”, explica o gestor do MP6, o pesquisador Marcelo 
Gastal. Por isso, um dos pré-requisitos dos projetos financiados no 
MP6 é o uso dos métodos de pesquisa participativos. 

Ao longo dos últimos sete anos, a Embrapa executou 92 estudos 
sobre agricultura familiar. Deste total, 66 foram financiados 
exclusivamente pela empresa e 26, por instituições parceiras.  A maior 
parte dos projetos encontra-se na Região Nordeste, com 29 experiências 
ao longo de sete anos. A Região Sul beneficia-se de 21; a Centro-Oeste, 
16; a Norte e a Sudeste, 13 cada uma. A predominância do Nordeste e 
do Sul se dá porque “são regiões que concentram muito a atividade da 
agricultura familiar”, diz Gastal.

Epagri: a experiência catarinense

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
Catarina (Epagri), com ação estadual, faz parte das Oepas, instituições 
locais com função similar à da Embrapa em pesquisa, mas com 
atuação em extensão rural também. Vinculada ao governo catarinense 
por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, a Epagri foi instituída em 1991, com a fusão de entidades 
responsáveis pela assistência rural no estado.

Dados do Censo Agropecuário de 2006, 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), revelam que Santa 
Catarina possui 194.533 estabelecimentos 
agropecuários, dos quais 168.544 (86%) são 
de agricultura familiar. Segundo o diretor 
de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, 
Luiz Antônio Palladini, a empresa tem atuado 
com o propósito de gerar tecnologias para a 
realidade local. “A implantação de melhorias 
ou novas tecnologias com sucesso deve ser 
algo que humanize a mão de obra, além de 
ser ecologicamente correto e socialmente 
importante”, afirma Palladini.

Segundo o diretor, a atuação da 
Epagri contribui para a inserção dos 
empreendimentos de base familiar no 
agronegócio – a exemplo dos sistemas 
de integração de produção de suínos e 
aves na região oeste do estado, onde a 
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O MacRopRogRama 6

Instituído por Resolução Normativa em 
2004, o Macroprograma 6 – denominado 
“Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura 
Familiar e à Sustentabilidade do Meio Rural” 
–  é parte do Sistema Embrapa de Gestão 
(SEG) da Embrapa. Seus projetos devem se 
voltar para agregar valor às iniciativas que 
visem à agricultura familiar e às atividades 
tradicionais. Seu escopo prevê a realização de 
estudos para:

•	 Apoiar políticas públicas e programas mais 

específicos de fomento, capacitação e socialização 

de conhecimentos.

•	 Gerar conhecimentos, tecnologias e sistemas de 

agregação de valor às atividades e aos espaços 

produtivos, com ênfase em métodos participativos.

•	 Apoiar diretamente iniciativas de 

desenvolvimento, por meio de transferência de 

conhecimento e de tecnologia em parceria com 

instituições públicas e privadas.

Somente em 2010, através do MP6 a Embrapa 
realizou 17 projetos.

maioria dos produtores são agricultores 
familiares. Palladini reconhece que ainda 
há desafios a serem superados. Um exemplo 
é compatibilizar técnicas que promovam 
melhoria econômica e social dos agricultores 
e de suas famílias com o atendimento às 
demandas dos consumidores, respeitando o 
meio ambiente.

 Ele também reitera a importância das 
parcerias para o êxito da pesquisa aplicada 
à atividade agrícola. “O crédito deve estar 
associado à extensão rural na área tecnológica 
e, cada vez mais, na assessoria e no apoio à 
organização de agricultores, constituindo 
redes de grupos, associações ou pequenas 
cooperativas rurais. Há a necessidade de 
um enorme esforço na geração ciência e 
tecnologia”, diz.

 A atividade agrícola familiar em 
Santa Catarina tem desafio similar ao da 
Embrapa: garantir a competitividade desse 
tipo de agricultura e manter a qualidade 
de vida no campo. A expectativa é de que 
a pesquisa aplicada continue contribuindo 
para essa conquista. 

A Epagri, com ação estadual, 
faz parte das Oepas, 
instituições locais com função 
similar à da Embrapa em 
pesquisa, mas com atuação 
em extensão rural
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Em Santa Catarina, 
tecnologia avançada    
       dinamiza a 
agricultura familiar

Janine Koneski de Abreu 
Fotos: Sérgio Vignes

O modelo agrícola catarinense é 
caracterizado pela pequena propriedade 
familiar e, embora Santa Catarina ocupe 
apenas 1,13% do território brasileiro, é o 
sexto produtor nacional de alimentos e 
quinto exportador. Aliada à competência 
do agricultor catarinense, a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina – Epagri – tem muito a ver 
com a performance do estado que ocupa as 
primeiras colocações no ranking nacional na 
produção de suínos, aves, alho, cebola, maçã, 
arroz irrigado, mel, ostras e mexilhões, entre 
outros. O trabalho de pesquisa desenvolvido 
com moluscos garantiu mercado para 
as ostras em pelo menos cinco estados 

A partir das pesquisas desenvolvidas pela Epagri, a 
agricultura familiar catarinense vem se aprimorando, 
e torna-se referência para outros estados brasileiros 

brasileiros. O sistema de controle da Sigatoka 
Negra, praga responsável pela redução da 
produção de bananas, também está sendo 
utilizado em todo o território nacional, 
assim como as cultivares de arroz irrigado 
desenvolvidas pela Empresa, utilizadas por 
produtores de todo o Brasil e do Mercosul.

O salto da maçã

Na década de 1970, através do Programa 
de Fruticultura de Clima Temperado (Profit), 
num trabalho de parceria do serviço de 
extensão rural e da pesquisa envolvendo os 
estados de Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, iniciou-se o processo de implantação, 
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inovação e expansão da atividade macieira 
nos dois estados.

 A atividade cresceu à medida que novos 
produtores aderiram à produção da fruta, 
através do uso adequado de manejo, do 
cultivo de variedades recomendadas e da 
realização de tratos culturais nos pomares. 
Santa Catarina liderou esse processo, desde 
o início, e se tornou o principal produtor 
nacional de maçã, seguido pelo Rio Grande do 
Sul, mantendo essa posição até os dias atuais.

A safra catarinense 2009/10 atingiu uma 
produção de 680 mil toneladas, com 53,3% 
do total nacional. Até os anos 80, o Brasil 
foi importador de maçã, adquirindo a fruta, 
principalmente do mercado argentino. Nos 
anos seguintes, o setor adotou uma política 
de diminuição gradativa das importações, 
fazendo com que o país passasse de 
importador para exportador. Atualmente, são 
mais de trinta países que preferem a maçã 
brasileira, pelo seu sabor, cor e apresentação.

Segundo o chefe da Estação Experimental 
da Epagri de São Joaquim, Gilberto Nava, 
com a modificação do tratamento do solo, 
atualmente os cerca de 1.900 pequenos 
produtores de maçã da região têm potencial 
para atingir 300 mil toneladas/ano.  
As pesquisas relativas à fruta agora se baseiam 
no maior controle da sarna da macieira, e 
na busca de novas espécies que sejam mais 
resistentes a doenças e que precisem de 
menos produtos químicos em seu tratamento. 
A Sarna da Macieira, que destrói folhas e 

A Sarna da Macieira, 
que destrói folhas e 
frutos, impedindo a 
sua comercialização, 
é, hoje, uma praga 
controlada, mas 
continua sendo 
pesquisada

Expansão da cultura da maçã 
se deu na década de 70
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Cada cacho de banana produz, em média, 
dez pencas de bananas. Para tanto, é necessário 
uma folha livre da doença para que cada penca 
seja bem formada, ou seja, a bananeira precisa 
de dez folhas sadias para realizar o processo 
de fotossíntese e produzir um bom cacho. 
Depois de oito anos de pesquisas, em 1990, os 
técnicos da Epagri da Estação Experimental de 
Itajaí já haviam desenvolvido um sistema de 
previsão de aviso da severidade da doença para 
a Sigatoka Amarela. 

Quando a Sigatoka Negra começou a 
ocorrer na região, em 2004, o sistema de aviso 
já estava bastante confiável e adaptado para 
a nova doença, mais agressiva e destrutiva. 
Para  realizar o controle da Sigatoka amarela, 
os produtores faziam aplicação de fungicidas 
a cada 30 dias. Neste sistema de previsão, o 
controle da doença é realizado conforme 
a sua evolução nas plantas. O controle é 
desenvolvido dentro de microrregiões 

frutos, impedindo a sua comercialização, é, 
hoje, uma praga controlada, mas continua 
sendo pesquisada. E, também as novas 
variedades resistentes a esta doença, que 
substituiriam as cultivares Fuji e Gala, mais 
conhecidas comercialmente, estão ainda em 
avaliação experimental dentro da Epagri.

Controle de pragas e manejo adequado 
nas bananeiras 

A Sigatoka Negra, Mycosphaerella fijiensis, 
é uma das pragas mais temidas no mundo. 
Inicialmente detectada em 1963 nas Ilhas Fiji 
no Pacífico, e em 1972 na América Central, 
a pesquisa sobre a doença da bananeira foi 
iniciada em 1985 pela Epagri quando só 
existia a Sigatoka Amarela, Mycosphaerella 
musicola, causada por fungo do mesmo 
gênero da Sigatoka Negra. 

Paulo Cesar Schappo (à dir.), 
produtor de banana, analisa o 
produto com Robert Harri Hinz, 
fitopatologista da Epagri
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indicar a necessidade de controle, os 
produtores, além da aplicação do fungicida, 
também devem fazer a poda cirúrgica das 
folhas doentes, já que esta praga se espalha 
rapidamente pelo ar. Devido ao sucesso 
deste sistema de controle, ele é utilizado 
atualmente em todos os estados da região 
Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. Paulo 
César Schappo, um dos pequenos agricultores 
do município de Luís Alves diz que além 
da economia que o sistema gera ao evitar 
a aplicação desnecessária de fungicida, o 
controle da praga também incrementou em 
20% a produção de seu bananal. 

Produção de arroz multiplicada

Dos 150 mil hectares de arroz cultivados 
em solo catarinense, 140 mil são de espécies 
desenvolvidas pela Epagri. Da década de 

delimitadas por critérios como exposição ao 
sol, umidade relativa do ar, precipitações, 
relevo e predominância de ventos. Ali, são 
monitoradas dez plantas, nas quais é avaliada 
a evolução da doença em três folhas de cada 
uma das plantas. Dependendo do estado 
de evolução da doença é dado um sinal 
visual de alerta que varia do verde, amarelo 
ao vermelho e, desta maneira, auxilia os 
produtores na tomada de decisão do melhor 
momento para utilizarem os fungicidas, que 
são aplicados por pulverizadores tratorizados 
e aviões agrícolas. A avaliação da doença 
é feita semanalmente, e as placas com os 
sinais visuais são colocadas nas localidades, 
alertando os produtores para o momento 
exato das aplicações. Este tipo de controle 
reduziu de 12 aplicações de fungicida para no 
máximo sete por ano.

O fitopatologista Robert Harri Hinz, da 
Epagri, afirma que quando a sinalização 

Cada cacho de banana 
produz, em média, dez 
pencas de bananas. 
Para tanto, é necessário 
uma folha livre da 
doença para que cada 
penca seja bem formada

Moacir Antônio Schiochet 
é pesquisador da Equipe de 

Melhoramento de Arroz Cultivado
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80 até hoje, a empresa já criou 17 espécies 
diferentes para arroz irrigado, todos 
produzidos no Estado. A preferência por 
esse cultivo irrigado no Estado de Santa 
Catarina, pelo emprego do sistema de 
cultivo denominado pré-germinado, se dá 
devido ao impedimento da proliferação de 
plantas daninhas, gramíneas principalmente, 
promovido pela presença de água, resultando 
na redução do uso de herbicidas. As pesquisas 
permitiram a multiplicação da produção. 
Segundo Moacir Antônio Schiocchet, 
pesquisador da equipe de Melhoramentos do 
Arroz da Epagri em Itajaí, nos últimos 25 anos 
a produtividade média em Santa Catarina 
foi triplicada, passando de 2.500 para 7.500 
quilos de arroz por hectare/ano. O técnico diz 
que este crescimento é resultado de plantas 
com maior potencial de produtividade. 

Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Bolívia, Paraguai, Argentina e Venezuela 
já utilizam em suas áreas de produção 
algumas das cultivares desenvolvidas pela 
empresa catarinense. Um dos exemplos da 

importância da pesquisa, segundo Schiocchet, 
é o estado de São Paulo, que por décadas 
exportou espécies de arroz para todo o país. 
Porém, devido à falta de desenvolvimento da 
pesquisa de suas produções, acabou ficando 
dependente de cultivares de arroz de outras 
regiões para abastecer o mercado interno.

A empresa ainda aguarda para o ano que 
vem o lançamento de mais duas variedades de 
arroz: um preto e outro vermelho. Conforme 
Schiocchet, ambos serão direcionados ao 
mercado nutracêntricos, pois fazem parte da 
família dos cereais integrais e têm compostos 
antioxidantes e fenólicos.

Pioneirismo na criação de ostras

A pesquisa com moluscos, desenvolvida 
pela Epagri, tem mais de 20 anos e, além das 
ostras, inclui mexilhões (mariscos) e vieiras. 
O maior desafio encontrado pelos técnicos na 
produção de ostras em cativeiro, segundo o 
médico veterinário da Epagri, Robson Ventura 
de Souza, foi a ocorrência de episódios de 
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maré vermelha e seus impactos negativos 
para o comércio de moluscos.  O evento que 
leva o nome maré vermelha ocorre devido 
ao florescimento de algas aquáticas tóxicas. 
Os moluscos se alimentam destas algas, e as 
toxinas ficam retidas por curto período de 
tempo em seu interior. Se a ostra, vieira ou 
marisco for retirado da água e consumido 
poderá ocasionar problemas digestivos.  Mas, 
há dois anos, a Epagri, em parceria com 
outras instituições, faz o monitoramento 
do litoral catarinense onde há cultivo de 
moluscos. São 40 pontos nos quais a água e os 
moluscos são analisados e, caso haja sinais de 
florescimento de algas tóxicas, os produtores 
são avisados para não fazer a colheita até que 
o problema esteja sanado.  

O presidente da Federação das Empresas 
de Aquicultura (Feaq), Fábio Brognoli, afirma 
que o controle da maré vermelha, além 
de garantir a produção sadia, dá garantias 
ao consumidor. Depois da veiculação pela 
imprensa da ocorrência da maré vermelha 
e seu perigo para o consumo, a venda do 
produto sofreu uma grave queda, mas o 
sistema de monitoramento reverteu o quadro. 
Atualmente, a produção de ostras é de 10 mil 
dúzias por mês que, segundo o engenheiro 
agrônomo da Epagri, Alex Alves dos Santos, 
é comercializada da seguinte forma: 80% da 
produção vão para fora do Estado, sendo 60% 
para São Paulo, 15% para o Rio de Janeiro e 
5% para outros estados. 

O maior desafio 
encontrado pelos 
técnicos na produção de 
ostras em cativeiro é a 
ocorrência de episódios 
de maré vermelha e seus 
impactos negativos para 
o comércio de moluscos

Fábio Faria Brognoli é 
maricultor e presidente da 
Federação das Empresas de 
Aquicultura (Feaq)

Alex Alves dos Santos, 
engenheiro agrônomo, 
se dedica ao estudo da 
maricultura
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Há mais de 25 anos, quando decidiu comprar 
algumas vacas leiteiras para sua propriedade, 
a família Carnielli não tinha a menor ideia de 
que iniciaria no Brasil uma atividade inédita: 
o agroturismo. Encravada no meio das 
montanhas da serra capixaba, no município 
de Venda Nova do Imigrante, a propriedade era 
dedicada à monocultura do café. Os oito irmãos 
de descendência italiana queriam diversificar, 
mas não sabiam ao certo o que fazer. Decidiram 
então produzir queijo artesanal, que aos 
poucos foi se tornando conhecido entre os 
vizinhos. Através da propaganda boca a boca, 
a fama do produto se expandiu rapidamente, 

e, com naturalidade, eles passaram a receber 
visitas diárias de pessoas de outras cidades, 
interessadas não só no “Queijo da Roça”, 
mas também no método de fabricação e nas 
histórias da família.

“Começamos a notar que as pessoas 
gostavam da nossa simplicidade e da forma 
como as recebíamos. O que para nós era 
rotina de trabalho, como o trato com o gado, a 
colheita do café e a moenda do fubá, para eles 
era uma atração turística. Tudo era novidade, 
e esse interesse funcionou como um incentivo 
a continuar”, lembra Leandro Carnielli, um 
dos proprietários da fazenda e consultor em 

O berço do 
agroturismo 

no Brasil
Guilherme Mattoso
Fotos: Apoena Medeiros

Nascido na região serrana capixaba, o agroturismo 
brasileiro deu seus primeiros passos através do 
espírito empreendedor de um grupo de agricultores 
que buscava soluções para se manter no campo com 
dignidade e qualidade de vida
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agroturismo. A empreitada serviu de estímulo aos vizinhos, que, de 
divulgadores da iniciativa, se tornaram também protagonistas, ao 
buscar em outros produtos o diferencial para aquela nova atividade que 
estava nascendo. Seguindo os passos dos Carnielli, as famílias Altoé e 
Lorenção decidiram abrir as portas de suas propriedades para receber 
turistas, cada vez mais interessados nas tradições locais e no modo de 
vida do meio rural.

Diante deste cenário, em 1992, José Lorenção e seus cinco irmãos 
passaram a se dedicar à produção de socol (embutido de origem italiana 
cujo sabor e aparência lembram o presunto de Parma) e de tomate seco 
em conserva. “Até então, nós cultivávamos apenas legumes, que eram 
vendidos nas feiras livres de Vitória (ES). Com a recente movimentação 
de turistas, percebemos que as receitas caseiras poderiam ter sucesso e 
passariam a ser uma fonte extra de renda. Hoje, o socol, os antepastos 
e as visitas são nossa principal atividade e já não precisamos descer a 
serra para comercializar os produtos. O cliente é que vem até nós. Mas 
a lavoura não foi abandonada. Ainda plantamos tomate, brócolis, café, 
lichia, e garantimos nosso sustento com diversidade. O agroturismo é 

uma bênção e nos dá a chance de continuar 
vivendo da agricultura, que é o que sabemos 
fazer”, comemora José. 

Profissionalização e expansão

Também em 1992, um grupo de capixabas 
liderados por João Baptista Martins, então 
secretário executivo do Movimento de 
Educação Promocional do Espírito Santo 
(Mepes), participou do Congresso Internacional 
das Escolas Famílias Agrícolas, realizado 
na Espanha. Em seguida, visitaram a Itália, 
onde tiveram a oportunidade de conhecer 
a experiência do agroturismo em Vêneto. 
Durante a viagem, a comissão reencontrou 
o professor Roberto Tessari, que já havia 

Agroturismo, ecoturismo e turismo de 
aventura se desenvolvem no entorno do 
Parque Estadual de Pedra Azul
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do Instituto Capixaba de Pesquisa Técnica 
e Extensão Rural (Incaper); e conseguiu 
sensibilizar os poderes públicos, que criaram 
diversas ações com o objetivo de profissionalizar 
e promover os projetos dos associados. Peça 
importante no desenvolvimento da região, o 
jornalista Ronald Mansur, editor do Jornal do 
Campo (TV Gazeta), foi um dos principais 
fomentadores da atividade no estado, 
mostrando o trabalho dos agricultores em 
uma série de reportagens, que revelaram 
roteiros ainda pouco conhecidos entre os 
próprios capixabas.

“Ao ter contato com os agricultores de 
Venda Nova, conheci um grupo de produtores 
que se destacava por investir em receitas 
tradicionais e por acolher os visitantes com 
uma hospitalidade fora do comum. O mais 
interessante, porém, foi notar o impacto das 
reportagens por todo o estado. As pessoas que 

lecionado no Mepes na década de 1970 e era presidente da associação local 
de agroturismo. Entusiasmado com a experiência, o grupo voltou ao Brasil 
cheio de planos, disposto a estruturar a novidade no Espírito Santo, que já 
havia surgido a partir do trabalho dos amigos de Venda Nova do Imigrante.

Decididos a fazer do turismo um negócio promissor, as famílias Carnielli, 
Lorenção e Altoé fundaram, em 1993, a Associação do Agroturismo 
(Agrotur), envolvendo parceiros de mais seis municípios vizinhos. No 
mesmo ano, a Agrotur promoveu um seminário, com a participação 
de Tessari, no qual foram definidas ações para a região, e, em seguida, 
um grupo de associados viajou à Itália para um estágio de capacitação 
e treinamento. Em um espaço cedido pelo Alpes Hotel, um posto de 
informação e venda de produtos foi inaugurado com o objetivo de divulgar 
o circuito aos hóspedes e às pessoas em trânsito na rodovia BR-262. Luiz 
Perim, proprietário do Alpes, foi também um importante parceiro na 
promoção dos empreendimentos, divulgando os produtos e distribuindo 
aos visitantes um mapa feito à mão com o roteiro turístico da região.

Ao longo década de 1990, a associação ganhou o apoio de novos 
parceiros, como do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae); do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); 

José Lorenção aposta 
na fabricação de 
embutidos caseiros

Albertina Carnielli orgulha-se da 
consolidação do trade em Venda 
Nova do Imigrante
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Atualmente, a Agrotur conta com 51 sócios e 
é referência em turismo associado ao trabalho 
das agroindústrias. O Circuito do Agroturismo 
integra 23 experiências e proporciona ao visitante 
um recorte dos costumes, culinária e cultura 
locais, com um forte traço da colonização 
italiana, presente principalmente no jeito 
acolhedor de receber os visitantes. Para Albertina 
Carnielli, esposa de Leandro e atual presidente 
da associação, a vocação venda-novense para 
o turismo é reflexo de uma equação simples: “o 
trabalho, a união das famílias e a fé católica. Ao 
meu ver, estes são os três pilares que trazemos 
de herança dos nossos antepassados e que fazem 
de nós um povo realmente empreendedor. Não 
é à toa que, ao longo dos últimos anos, tantas 
iniciativas tenham surgido e consolidado o trade 
da região”, orgulha-se.

Hoje, a Fazenda Carnielli, além do “Queijo 
da Roça’, produz cerca de 25 variedades, 
como Minas, Parmesão, Provolone e os 
refinados Morbier e Resteia, além de uma linha 
inovadora, sem lactose. Café, fubá, polenta, 
artesanato em tecido e embutidos como socol 
e lombo defumado também são produzidos e 
comercializados na propriedade, que conta com 
a mão de obra de 40 funcionários (que chega a 
60 no período de colheita do café). Nas visitas 
guiadas, os turistas conhecem toda a cadeia 
produtiva da fazenda e têm a oportunidade 
de passear pelos cafezais, pomares e criação 
de galinha caipira. A experiência fica ainda 
mais completa quando os visitantes são 
acompanhados pelo “nonno” Domingos, de 84 
anos, sempre cheio de histórias sobre a chegada 
da família no Brasil, as dificuldades passadas nos 
primeiros anos e a experiência com a cafeicultura. 

Uma viagem diferente

A expansão do agroturismo, segmento 
relativamente novo no Brasil, insere-se no 
momento em que o setor turístico passa por 
um profundo processo de transformação 
para adequar-se às novas exigências de um 
mercado, que não está interessado somente 
nos pacotes e destinos mais badalados – e 
padronizados. Esta nova tendência, a procura 
por experiências diferenciadas, muitas vezes 

têm origem no campo e moram em Vitória, tomadas por um sentimento 
de saudosismo, foram buscar naquela região uma volta às origens. E 
levaram amigos da cidade, com o intuito de apresentá-los aos modos 
de vida do meio rural. Com o tempo, a fama da região cresceu em escala 
nacional, e a serra capixaba tornou-se um novo destino para quem 
busca a tranquilidade e simplicidade do interior do Espírito Santo”, 
explica Mansur.

Cacilda Lorenção mantém a 
tradição italiana do socol, um 
salame produzido por muitas 
gerações de sua família 
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“Meu avô, que também 
era artesão, costumava 
dizer que as melhores 
heranças que podemos 
deixar para nossos filhos 
são a arte e a culinária. 
Acho que ouvimos bem 
este conselho”

Cláudia Maria Altoé
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TRadição familiaR

Cláudia Maria Altoé, de fala serena e sorriso tímido, tem o artesanato como principal fonte de 
renda da família. Em uma simpática lojinha, instalada às margens da rodovia ES-166, em Venda 
Nova do Imigrante, a artesã vende bordados, objetos de decoração, tapetes e também biscoitos e 
doces caseiros. A loja tem espaço ainda para as peças de artesanato em madeira de café e cestas dos 
mais diversos tamanhos, feitos pelos seus pais e irmãos. “Somos todos autodidatas, e essas criações 
refletem a nossa cultura e tradição. Meu avô, que também era artesão, costumava dizer que as 
melhores heranças que podemos deixar para nossos filhos são a arte e a culinária. Acho que ouvimos 
bem este conselho; afinal de contas, o que aprendemos com ele é o que nos move hoje”, orgulha-se.

de forma independente, faz com que as operadoras de turismo se 
especializem cada vez mais na oferta de produtos segmentados. 
Isso contribui diretamente para a consolidação de novos nichos, 
como turismo religioso, histórico, de montanha, entre tantas 
outras denominações.

Embora as visitas às propriedades rurais sejam um costume 
antigo no Brasil, o agroturismo como prática estruturada só 
passou a ser reconhecido há cerca de 20 anos. Além do Espírito 
Santo, propriedades nos estados de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul também passaram a contar com atividades voltadas 
para o turismo, como reação às dificuldades do setor agropecuário 
na década de 1980. O agroturismo se mostrou uma solução para 
a necessidade de diversificar a fonte de renda e agregar valor aos 
produtos. O segmento se desenvolve ao propiciar um contato 
direto do consumidor com o agricultor, que consegue vender sua 
produção e também oferecer serviços de hospedagem, alimentação 
e entretenimento. Já o turista se permite viver uma experiência 
diferenciada da sua realidade urbana.

A busca desta experiência, associada às paisagens naturais e à 
cultura da região, colocou as montanhas capixabas no mapa do 
turismo brasileiro, uma face pouco conhecida do Espírito Santo. 

“As atividades desenvolvidas nestes municípios vão ao encontro de 
uma necessidade do indivíduo urbano de realizar práticas de lazer 
em lugares diferentes do espaço em que vive. Necessidades que são 
decorrentes do desenvolvimento das relações sociais de produção 
e da modernização das cidades, iniciada no final de século XIX. 
É a adaptação do campo e do seu modo de vida transformados 
em mercadoria para consumo turístico”, explica Telma Santos, 
professora adjunta do Curso de Turismo da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e doutora em Geografia 
Humana pela Universidade de São Paulo (USP).

Vizinho como inspiração

A par de Venda Nova do Imigrante, o 
município de Domingos Martins também se 
destaca como importante destino turístico 
no Espírito Santo, tendo como símbolo o 
distrito de Pedra Azul e as belezas naturais do 
parque estadual de mesmo nome. “A partir 
das experiências bem-sucedidas dos nossos 
vizinhos, o turismo começou a se desenvolver 
na comunidade há 10 anos, com foco no 
agroturismo, mas também no ecoturismo 
e turismo de aventura”, explica o holandês 
Arno Wieringa, proprietário do Apiário Florin. 
Wieringa também é um dos coordenadores 
da Associação Turística Pedra Azul e Região 
(ATPA), organização civil sem fins lucrativos 
formada por empresas e profissionais das 
áreas de hotelaria, gastronomia, agroturismo, 
entretenimento, comércio e serviços.

“O objetivo da ATPA é fortalecer a cultura 
e o turismo sustentável locais. Dessa forma, 
trabalhamos com cinco circuitos, de modo 
que, além de oferecer opções diferenciadas ao 
turista, os roteiros ajudam a divulgar melhor a 
região, dando mais visibilidade e retorno aos 
empreendimentos”, complementa Arno, que 
mora em Pedra Azul há mais de 10 anos e tem 
o apiário como um dos principais destinos 
da rota Orgânicos e Naturais. “Contamos, 
hoje, com cerca de 40 associados. O nosso 
foco é incentivar o agricultor a agregar 
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valor à produção, além de ter uma fonte 
complementar de renda através do turismo. 
O homem do campo muitas vezes não se 
dá conta de que a sua propriedade é um 
poço de possibilidades e continua com 
aquela visão limitada, não percebendo que 
ele pode se tornar um empreendedor sem 
precisar sair do meio rural.”

Fazendo o caminho inverso de muitos 
agricultores que deixam o campo em busca 
de oportunidades no meio urbano, Maurício 
Magnago e sua esposa, Cássia, trocaram a 
vida na capital, Vitória, há oito anos, pela 
qualidade de vida para os filhos. Descobriram 
em Pedra Azul uma oportunidade 
diferenciada de trabalho e sustento. “Quando 
compramos o sítio, decidimos plantar 
tomates, mas ao assistirmos uma reportagem 
sobre palmáceas acabamos optando por esta 
cultura. Ao percebermos que estávamos no 
meio de um corredor turístico, abrimos as 
portas da nossa casa e passamos a beneficiar 
a produção em conservas e antepastos de 

palmito. Indicados pelos colegas da associação, 
os turistas começaram a vir informalmente. 
As visitas, porém, começaram a ficar tão 
frequentes que, há dois anos, construímos uma 
nova casa com espaço para recebê-los e vender 
nossos produtos”, comemora Maurício.

Outro empreendimento de destaque, 
os Produtos Ronchi são exemplo de como 
a atividade turística pode agregar valor 
a produtos e serviços, reconhecendo o 
agricultor e seu trabalho. Descendente de 
italianos que se fixaram na região no final 
do século XIX, a família dos irmãos Sérgio 
e Paulo Ronchi planta morangos há mais 
de 30 anos. Até 2003, a produção in natura 
era vendida em feiras livres e nas Centrais 
de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa/
ES). Com o aumento do volume de turistas 
que passaram a frequentar Pedra Azul, os 
Ronchi decidiram investir em uma loja 
para comercializar não só os morangos, 
mas também manufaturados como geleias, 
doces e licores. Com o sítio de dois hectares 
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estrategicamente localizado às margens da 
BR-262, não demorou muito para que os 
irmãos abrissem mão das feiras para dedicar-
se integralmente ao novo empreendimento.

“Hoje o agroturismo é a nossa principal 
fonte de renda. Pessoas de todo o país passam 
pela loja e têm a oportunidade de conhecer 
também o plantio e o processo de fabricação 
dos doces. Os visitantes gostam de saber 
como o produto que é levado para casa é feito, 
e ficam satisfeitos ao comprá-lo diretamente 
das nossas mãos. Quando eles chegam ao 

TuRismo RuRal x AgRotuRismo

O Ministério do Turismo define o turismo rural como o 
conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural – 
comprometidas com a produção agropecuária e agregadoras 
de valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o 
patrimônio cultural e natural da comunidade. O agroturismo, 
por sua vez, é uma derivação do termo, e é considerado como o 
turismo realizado dentro das propriedades rurais.

Por meio dele, o turista entra em contato com a rotina dos 
trabalhos e integra-se aos hábitos locais. Nesta atividade, o 
visitante pode acompanhar, por exemplo, a produção artesanal 
de alimentos e bebidas, como geleias, doces, pães, cafés, 
queijos, vinhos e aguardentes. Pode, ainda, vivenciar o dia a 
dia do ambiente rural, participando do plantio e colheita de 
produtos agrícolas e do manejo de animais. No caso da região das 
montanhas capixabas, o termo agroturismo foi adotado para todas 
as atividades do turismo rural em questão.

sítio, a procura vai muito além do produto. Os turistas buscam a 
experiência do campo e um contato com a terra, e por isso cuidamos 
do nosso negócio como atração turística e não como uma simples 
lojinha de produtos caseiros”, garante Sérgio, que conta ainda com 
a ajuda de sua esposa, Zildete, no preparo dos doces, e de seu filho 
mais novo, Marcos, de cinco anos, que em meio às brincadeiras no 
viveiro já aprende um pouco de um trabalho que vem sendo passado 
de geração a geração, e sobrevive até hoje, ganhando novos contornos 
e dimensões através do agroturismo. 

Conheça outros empreendimentos relacionados ao agroturismo na 
serra capixaba. Visite www.jovemrural.com.br  
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Produção 
sustentável 
na Floresta Amazônica

Ecologicamente viável, a meliponicultura está 
dinamizando a produção familiar ribeirinha 
impulsionada pelos ensinamentos da Casa Familiar 
Rural de Boa Vista do Ramos, no Amazonas

Jorge Serrão

Fotos: Edney Souza

Entre os negócios desenvolvidos pelos pequenos produtores familiares 
da Amazônia, a meliponicultura tem se mostrado um dos mais 
promissores. Sustentável e ecologicamente viável, o investimento no 

“boi-voador” – apelido que os produtores deram às melíponas, abelhas 
indígenas sem ferrão – ganha impulso na região centroamazônica. 

A criação racional das melíponas, via manejo florestal, tecnicamente 
conhecida como meliponicultura, tornou-se fonte constante de 
renda para centenas de famílias e despertou interesse nas indústrias 
médico-farmacêutica e alimentar, fato que demonstra o potencial de 
crescimento do negócio.

Parte da evolução da meliponicultura amazônica se deve ao curso 
de Agentes de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, oferecido 
pela Casa Familiar Rural de Boa Vista do Ramos. A Associação 
Regional das Casas Familiares Rurais do Amazonas (Arcafar/AM) 
lidera este projeto educacional. Voltado para jovens e adultos, 
atualmente com uma turma de 18 a 37 anos, o curso é aplicado na 
Associação Casa Familiar Rural de Boa Vista do Ramos. A escola 
funciona às margens do rio Urubu, na microrregião do Baixo 
Amazonas. O acesso à sede da escola se dá por via fluvial. A viagem 
demora 18 horas de barco saindo do Porto de Manaus, que fica a 273 km 
de distância, em uma linha reta imaginária.
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Quem perfaz este percurso de barco, 
viajando acomodada em sua rede, pelo menos 
uma vez por mês, para trabalhar no projeto,  
é a professora Maria das Graças Serudo Passos, 
de 54 anos. Pedagoga do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 
(IFAM – Campus Manaus Zona Leste), Graça 
Passos é a coordenadora pedagógica do curso 
Proeja/Campo implantado na Casa Familiar 
Rueal de Boa Vista do Ramos. As CFRs fazem 
parte do sistema Ceffas (Centros Familiares de 
Formação por Alternância).

O aprendizado dos agentes de 
desenvolvimento da agricultura familiar se 
dá através da Pedagogia da Alternância e leva 
em conta conceitos como permacultura e 
agroecologia. A criação das abelhas indígenas é 
um exemplo de negócio desenvolvido por estes 
agentes, sendo administrado, em muitos casos, 
por estes jovens capacitados e seus pais, em 
um sistema que combina educação tecnológica, 
agricultura familiar, respeito ao meio ambiente 
e compromisso com resultados econômicos, 
alcançados com dedicação e planejamento.

Graça Passos se define como uma 
praticante apaixonada da Pedagogia da 
Alternância. Também sente uma empatia 
natural com o projeto amazônico: “Tenho 
uma ligação orgânica com o campo, porque 
fui ribeirinha durante a minha infância. 
Depois, fui estudar e viver na cidade porque 
não havia escola na área rural onde eu 
vivia, mas sempre frequentei o espaço rural 
amazônico. Aqui é diferente de tudo o que 
possamos imaginar, pelas diversidades e 
dificuldades. Na Casa Familiar Rural de Boa 
Vista do Ramos, conseguimos fazer interagir 
o mundo mais formalizado da educação com 
o mundo da mata, das águas e dos igarapés. 
Já podemos provar que temos condições de 
desenvolver nossa realidade com projetos 
daqui, e não de fora da Amazônia, como 
sempre ocorreu ao longo da história”.

A professora critica o modelo de 
desenvolvimento tradicional, imposto à 
região: “Com o projeto de expansão das 
fronteiras amazônicas nas décadas de 1960, 
1970 e 1980, foi introduzida a pecuária –  

O mel é uma das culturas mais promissoras 
para a economia local
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PaRa sabeR mais

Permacultura
Criada pelo australiano Bill Mollison na década 
de 1970, a permacultura se caracteriza pela 
ideia de criar sistemas de florestas produtivas, 
estáveis e recuperadoras dos ecossistemas 
locais, para substituir as monoculturas 
que devastam mediante desmatamento. A 
permacultura considera, além dos sistemas 
naturais, outros sistemas culturais também 
vitais para a sobrevivência humana: 
monetários, urbanos (arquitetura, reciclagem 
de lixo e águas), sociais e de crenças. Hoje 
conta com mais de 10 mil praticantes em 
todos os continentes.

Para saber mais  
Centro de Ciências Agrárias da  
Universidade Federal de Santa Catarina:  
www.cca.ufsc.br/permacultura/

Agroecologia
A partir de uma demanda da sociedade e em 
sintonia com estudos acadêmicos, o conceito 
de agroecologia tem como objeto o estudo do 
agroecossistema, de forma a potencializar os 
fluxos e ciclos naturais para que interatuem 
em favor do desempenho produtivo de cultivos 
e criações. Dessa forma, a agroecologia se 
diferencia frontalmente da concepção que 
organiza os sistemas produtivos convencionais, 
desenhados para controlar o ambiente agrícola 
e simplificar suas redes de interações ecológicas 
por intermédio do aporte intensivo de insumos 
externos e energia não renovável. Os estudos 
sobre a agroecologia ganharam suporte quando da 
publicação do Marco Referencial em Agroecologia 
pela Embrapa, em 2006.

Para saber mais  
Embrapa: www.embrapa.br/publicacoes/
transferencia/marco_ref.pdf

“Já podemos provar que temos 
condições de desenvolver 
nossa realidade com projetos 
daqui, e não de fora da 
Amazônia, como sempre 
ocorreu ao longo da história”

 Graça Passos
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distribuída ajudará também nos projetos de 
conservação e armazenamento de alimentos e 
de beneficiamento e processamento de frutas 
regionais – outros temas geradores dos cursos.   

  

Empreendedores da floresta

O “boi-voador” já se transformou, para 
dezenas de famílias, em fonte de renda.   
O mel produzido e seus derivados, além de 
comercializados, servem ainda como saudável 
complemento alimentar para as famílias 
produtoras, configurando-se também como 
uma cultura de subsistência. 

O investimento nas abelhas é incentivado 
na região, até como alternativa à pecuária 
tradicional – geralmente acusada de interferir 
prejudicialmente no meio ambiente da 
floresta. Enquanto o boi precisa de espaço, 
o que torna algum desmatamento, mesmo 
que planejado, quase inevitável, a cultura da 
melípona dispensa o pasto e produz impacto 
ambiental positivo. Basta uma caixa de 
madeira para a colônia viver e crescer. 
 A abelha indígena estabelece uma simbiose 
com as plantas, o que colabora em até 95% no 
processo de polinização florestal.  
A meliponicultura, dessa forma, aumenta a 
produção de frutas e alimentos na pequena 
propriedade rural e em seu entorno. 

Um exemplo ilustrativo dos ganhos 
educacionais e produtivos da meliponicultura 
vem da família do produtor rural Raimundo 
Ferreira Brasil, que reside na comunidade 
de Santo Antônio, à beira do rio Paraná de 
Ramos. Seus filhos começaram a estudar em 
2002 nas três turmas formadas pela Casa 
Familiar Rural de Boa Vista do Ramos. 

Raimundo é um dos maiores incentivadores 
da Casa Familiar Rural, mas lembra que o 
começo não foi nada fácil: “As famílias não 
acreditavam no projeto. Todo mundo era 
muito desconfiado. Até eu. Mas hoje está lá, 
tudo funcionando certinho, e todos veem  que 
o nosso esforço, dos filhos e dos professores 
valeu a pena. Todos aprendemos muita coisa, 
que desenvolvemos em nossas propriedades. 
As abelhas são um exemplo”.

de baixíssima produtividade comparada 
com outras regiões –, e implantados 
projetos agrícolas com monocultura de 
espécies estranhas à Amazônia, como 
a soja. As sequelas deixadas por essas 
políticas são visíveis”.

Ao mesmo tempo em que Graça constata 
o problema, aponta uma saída: “Se antes a 
floresta, com sua dinâmica e sua população, 
era considerada um empecilho para os projetos 
de desenvolvimento, o que dizer, nos nossos 
dias, em pleno século XXI, no Amazonas, 
onde grande parte dos investimentos públicos 
ainda são aplicados em programas dissociados 
do contexto socioambiental local? Por sorte, 
aqui na Casa Familiar Rural estamos fazendo 
e indicando o caminho certo. Investimos 
na realidade local e já colhemos bons frutos. 
Nosso exemplo pode ser multiplicado”.

A educadora celebra como o trabalho 
educacional da Casa Familiar Rural 
gerou resultados sustentáveis através da 
meliponicultura: “O meio rural não pode 
ser encarado apenas como espaço para 
produção material. As pessoas pensam 
e sabem definir o que elas querem. Só 
precisamos de uma educação comprometida 
com o desenvolvimento local, tendo como 
eixo a formação humana, para sensibilizá-
las ainda mais. Quando o jovem começa a 
pensar diferente, enxergando o mundo de 
maneira holística, isso tem um ganho muito 
grande para a gente. As pessoas pensam e 
trabalham. É por esta visão que  
a meliponicultura avança por aqui”.

Navegando no sucesso da meliponicultura, 
os orientadores das próximas turmas 
da Casa Familiar Rural de Boa Vista do 
Ramos pretendem avançar em outros 
projetos promissores e identificados com a 
economia do interior amazônico. Uma das 
prioridades é fortalecer o trabalho familiar de 
beneficiamento e processamento do pescado; 
outra é avançar na produção formal de plantas 
medicinais e aromáticas. 

Todas essas ideias já são temas geradores 
do curso atual, mas podem ter grande avanço 
com a chegada da eletricidade rural à região de 
Boa Vista do Ramos. A energia regularmente 
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Messias confidencia que seu projeto é 
chegar a 1,5 mil caixas, produzindo uma 
tonelada de mel por ano. O seu único 
questionamento é quanto à limitação 
imposta por uma regra do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente, segundo a qual cada 
família só pode ter 50 colmeias: “Não sei por 
que limitar a meliponicultura sustentável. 
Veja o exemplo da produção de guaraná na 
região. Estava em queda, até intensificarmos 
o trabalho com as abelhas. Elas entraram 
com a polinização, sem ninguém pedir,  
e a produção de guaraná aumentou. Passei 
quase quatro anos na escola, pensando um 
projeto, para depois uma regra me atrasar?” 

Messias é entusiasta da meliponicultura em 
substituição à pecuária extensiva no espaço 
rural amazônico: “O ‘boizinho-voador’ não 
dá tanto trabalho quanto o boi normal.  
O gado demora uns três ou quatro anos, com 
muita dedicação, para nos render uns R$ 600 
ou R$ 700 na hora da venda. Com as abelhas, 
em três ou quatro meses conseguimos 
faturar mais que isso. E, para sorte do meio 
ambiente, parte do dinheiro que ganhamos 
agora investimos em reflorestamento, com 
árvores frutíferas, que as abelhas ajudam a 
polinizar e a fazer produzir muito mais frutas, 
de maneira totalmente sustentável”.

O meliponicultor ensina que, na natureza, 
as pacíficas abelhas selvagens fazem seus 
ninhos em troncos ocos de árvores, cupinzeiros 
e formigueiros abandonados. Mas, na 
meliponicultura, é preciso usar um mínimo 
de tecnologia para garantir a segurança de 
uma colônia que abriga abelhas faxineiras, 
nutrizes, arquitetas, ventiladoras, guardas, 
campeiras, zangões e até duas rainhas: “Uma 
delas é mantida quase mumificada, para ser 
despertada se algo acontecer com a outra 
soberana” – revela o jovem criador.

Messias frisa que um dos segredos do 
negócio é a segurança da colmeia. Dela 
depende o senso de observação e constante 
cuidado do meliponicultor. “No pé das nossas 
caixas-colmeia, precisamos passar sempre 
óleo diesel queimado. Isto espanta cupins e 
formigas. Temos de tomar cuidado com os 
forídeos, que colocam os seus ovos nos discos 

Ao longo de seus 66 anos de vida, Raimundo conta que sempre 
cuidou da pecuária. Na juventude, teve até uma breve experiência 
de criação de abelhas – mas com aquelas que tinham ferrão – numa 
fazenda em que trabalhou. No entanto, foi o “Projeto Profissional de 
Vida do Jovem”, elaborado por seu filho Messias Gomes Brasil, durante 
a primeira turma do curso na Casa Familiar Rural, que o fez rever a 
prioridade dada por ele à criação de gado. 

Raimundo ainda mantém pequena quantidade de bois e vacas 
para subsistência. Mas agora, comenta o meliponicultor, com um 
largo sorriso: “As abelhas trabalham comigo e não me cansam. 
Só me dão lucro, alimento e felicidade. Além disso, tenho a alegria 
de ver todos os meus filhos aqui, trabalhando comigo e criando os 
nossos ‘boizinhos voadores’”.

Messias endossa as palavras do pai. Aos 34 anos de idade, há quase 
10 lidando profissionalmente com as abelhas, ele exibe, com orgulho, 
as mais de 500 caixas de colmeias das espécies Compressa e Seminigra 
que cultiva, zelosamente, com a família. Messias apostou até em 
um modelo próprio de negócio. Optou por não comercializar seus 
produtos em regime de cooperativa. Vende o mel diretamente em 
Manaus, por R$ 15 reais o quilo. Sem atravessador, fatura muito mais.

As Casas FamiliaRes RuRais  
e a Pedagogia da AlteRnância

O Movimento das Casas Familiares Rurais nasceu 
na França, em 1935, a partir da necessidade de 
criação de uma escola que correspondesse às 
necessidades reais e aos problemas vivenciados 
no campo. No Brasil, este modelo foi adotado 
como uma alternativa à educação tradicional 
em face da realidade rural nacional. A adoção da 
Pedagogia da Alternância se mostrou inerente à 
importação do projeto, por suas características 
diferenciadas: a vinculação da escola à realidade 
local e a alternância do aluno entre a sala de aula e 
a propriedade rural, aplicando seus conhecimentos 
na prática diária e trazendo de sua vivência a 
construção de um saber construído coletivamente. 

Artigo publicado no ITS Brasil – Instituto de 
Tecnologia Social <http://www.itsbrasil.org.br/
pages/15/Pedagogia_da_Alternancia.pdf>
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Laureci Rodrigues de Oliveira também 
apostou na meliponicultura

Messias Brasil influenciou 
o pai, Raimundo (acima), 

na escolha pelas abelhas

de cria; suas larvas comem tudo. Perigo 
também é a moscona, que entra pelas frestas 
das caixas e pelos orifícios de ventilação da 
colônia. Lagartixas e grilos também precisam 
ser espantados”. 

Ele se considera um dos bem-sucedidos 
aplicadores das técnicas de meliponicultura 
desenvolvidas na Amazônia pelo pesquisador 
Fernando Oliveira ao longo de 14 anos de 
experimentos. Foi Oliveira quem concebeu as 
grandes melgueiras quadrangulares de madeira. 
Foram batizadas de Melgueira X, porque 
têm uma passagem em forma de xis para ser 
colocada em qualquer tipo de colmeia.

A arquitetura da colmeia artificial possui 
uma torre que a fixa no chão, a uma altura 
média de 1,5 metro, para protegê-la dos 
predadores. Na base, o meliponário tem a 
lixeira. Logo acima, sucessivamente, o ninho 
propriamente dito (com o furo de entrada), 
um sobreninho interno, a melgueira e a 

tampa. Tudo feito com madeira certificada, 
geralmente o angelim bordado. Cada caixa 
exige um investimento de apenas R$ 18.

Também orgulhoso de exibir seus 
meliponários espalhados pelo quintal da 
propriedade, na comunidade Boa União, quase 
vizinha à sede da Casa Familiar Rural de Boa 
Vista do Ramos, outro criador de melíponas 
confidencia mais segredos para ser um bom 

“sócio” das abelhas: “A parceria precisa de 
muita atenção da nossa parte. Não só observar 
o comportamento delas produzindo serve de 
exemplo para nós; também é preciso sempre 
assegurar que a rotina delas seja cumprida 
direitinho. As melíponas se alimentam do 
próprio mel produzido. No inverno, quando 
a produção delas é baixa, além de protegê-
las dos predadores, temos de alimentá-las 
artificialmente, usando truques como o caldo 
de cana, que plantamos aqui”, ensina Arlindo 
de Oliveira Cardoso Neto, de 23 anos.
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Formado na segunda turma da Casa 
Familiar Rural, Arlindo Neto ressalta que as 
abelhas indígenas, sem ferrão, produzem um 
mel de alta qualidade. É levemente ácido, tem 
apenas 70% de teor de açúcar, e o perfume 
da flor predominante na área próxima à 
colmeia fica bem destacado. Arlindo informa 
que, usando uma bomba a vácuo, podem-se 
coletar, em menos de 30 minutos de trabalho 
em cada colmeia, quatro quilogramas de 
mel sem impurezas e pronto para consumo 
ou beneficiamento. Além do mel, Arlindo 
também já colhe e comercializa a geleia real, o 
própolis e o pólen desidratado – os produtos 
mais valorizados da meliponicultura. A safra 
do mel é de julho a dezembro.

A interação com a escola do mundo real

Os jovens Messias e Arlindo são exemplos 
de sucesso citados pela líder comunitária 
Laureci Rodrigues de Oliveira. Aos 60 anos, 
ela é um dos pilares da Associação Casa da 
Família Rural de Boa Vista do Ramos, que 
atualmente preside. Laureci também apostou 
na meliponicultura junto com seus filhos, 
que estudaram nas três turmas formadas 
pela Casa Familiar Rural, e hoje sua família 
sente os benefícios econômicos do duplo 
investimento em estudos e melíponas.   

Laureci lembra que a grande lição dos 
cursos da Casa Familiar Rural, no dia a 
dia da criação de abelhas sem ferrão, é o 
compromisso que cada um assume em 
trabalhar e produzir pensando no bem 
comum e na transformação, para melhor,  
do espaço da propriedade. Isto ela conta que 
aprendeu nas alternâncias, convivendo com 
os professores-monitores e reaprendendo 
muito com os seus filhos e com os dos 
outros pais. Laureci recorda-se do impasse 
que teve com o filho, logo no começo do 
curso: “Quando o projeto da Casa Familiar 
Rural chegou aqui, meu filho foi escolhido 
pela comunidade para estudar lá. Dei todo o 
apoio. Um dia ele chegou da escola com uma 
ideia que achei errada no começo, mas deixei 
fazer. Ele plantou um círculo de bananeira. 

Desconfiei que não ia dar certo. Mas ele me 
garantiu que aprendeu na escola e que pensou 
uma maneira diferente de plantar. No final das 
contas, tudo deu certo. Vi que ele estava certo 
e abracei o projeto” – emociona-se Laureci, 
que logo se tornaria presidente da Associação 
Casa da Família Rural de Boa Vista do Ramos.

Messias Brasil reitera a visão de Laureci: 
“Aprendemos que a base de nossa produção 
pode e deve ser toda familiar. Foi por 
isso que meu pai encampou, de primeira 
mão, o projeto. Os cursos de formação 
acontecem todos juntos com a família. Nas 
alternâncias, comecei a ter conscientização 
de que preciso cuidar da natureza. Parei 
de degradar. Nunca mais pus fogo em nada 
indiscriminadamente. Vi tudo com outra 
visão e passei essa minha forma nova de 
encarar a vida e o mundo para os amigos. 
Assim, reduzimos as queimadas, em vez dos 
desmatamentos fizemos reflorestamentos, 
passamos a impedir que o pescado seja 
retirado a mais da região, fora da época 
autorizada para pesca. Enfim, nos tornamos 
defensores, de verdade, do meio ambiente”.

A professora Graça Passos adora lembrar 
um ensinamento dado por Laureci, durante 
as alternâncias, para justificar que é 
preciso haver um diálogo do conhecimento 
científico com o popular: “No meio de 
uma alternância, a Laureci revelou o que 

“(...) parte do dinheiro 
que ganhamos agora 
investimos em 
reflorestamento, com 
árvores frutíferas, que 
as abelhas ajudam 
a polinizar e a fazer 
produzir muito mais 
frutas, de maneira 
totalmente sustentável” 

Messias Gomes Brasil 
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“Tenho uma ligação orgânica 
com o campo, porque fui 
ribeirinha durante a minha 
infância”

Graça Passos, coordenadora

aprendeu com seus avós. Segundo ela, as 
minhocas de formigueiro emitem sons antes 
de chover. Todo o mundo ficou, literalmente, 
cheio de minhocas na cabeça com essa 
afirmação. Mas os jovens foram pesquisar 
e conferiram que isto é verdade. Eis a 
importância da Pedagogia da Alternância: 
recuperar as histórias familiares e agregá-las 
às atividades produtivas que são organizadas 
a partir de observações e lembranças”. 

Chegar a tanto entendimento da vida real 
exige dedicação, vontade de estudar e aprender 
com todo o mundo. Para isso, a rotina da Casa 
Familiar Rural de Boa Vista do Ramos é de 

muito estudo e trabalho. Às 5 da manhã, um grupo já se levanta. Está 
escalado para preparar o café, que precisa estar à mesa às 6 horas. Outro 
grupo cuida da limpeza e arrumação dos alojamentos. Em seguida, todos 
têm uma hora para se alimentar e se preparar para a aula, que começa às 7 
em ponto e vai até o meio-dia.

O almoço é preparado por pais previamente escalados, em regime 
voluntário de revezamento. Todos comem o que é produzido nas 
propriedades. Duas horas depois, após um breve descanso para digestão, 
a tarde é dedicada a educação física, recreação, leitura ou atividades 
ecológicas ou de manejo florestal. Depois, o jantar às 18 horas. Das 19h às 
21h, mais aulas. Em seguida, o motor do gerador de energia é desligado. 
O apagão é a senha para todos irem dormir em suas redes. A luz elétrica 
regular ainda não chegou por lá, mas está quase.

“O jovem que nós formamos tem 
o compromisso de gerar mais 
trabalho e mais renda, com foco 
na propriedade de sua família”
 

André Melo, professor



66  ·  Marco social

Tanta disciplina dá resultados. “Mas depende da vontade, 
seriedade e disposição de cada um”, ressalta o coordenador técnico 
e monitor da Casa Familiar Rural/Boa Vista do Ramos, Adalberto 
do Nascimento Pinheiro, especialista em manejo florestal e recurso 
pesqueiro. O professor-monitor, conhecido como “Guerreiro”, 
destaca a importância da família no incentivo aos jovens: “Cada 
um deles representa uma comunidade, que o indicou. Como os pais 
interagem conosco nas alternâncias, descobrem que tudo o que se 
aprende aqui é bom e pode ser usado na propriedade”.

No processo de alternância amazônico, os educadores da 
Casa Familiar Rural trabalham com temas geradores focados na 
sustentabilidade. O jovem estudante responde às questões ligadas 
aos temas (nas aulas, palestras, visitas, pesquisas, estágios). E faz 
experiências, na escola e na propriedade rural, para aprofundar e 
consolidar os conhecimentos. Por isso, tudo é interdisciplinar.

O plano de formação, ou matriz curricular, obedece a uma pequena 
pesquisa sobre a realidade próxima das famílias. “O tema-gerador 

‘onde vivemos’ é iniciado nesta fase. Outro instrumento é a ficha 
pedagógica. Ela tem um papel dialógico e conversa com o mundo à sua 
volta. O aluno vai preenchendo, com inferências, as conclusões que 
vai tirando ao longo do aprendizado”, explica a professora Graça.

Os alunos realizam pesquisas (planos de 
estudo) o tempo todo. O resultado teórico 
produz e reproduz vivências reais. As fichas 
se transformam em quase livretos que 
nascem da interação crítica entre a escola,  
o estudante e seus familiares. O trabalho se 
complementa com outras três ferramentas: 
as visitas às famílias, as visitas de estudo  
e as atividades práticas.

A Pedagogia da Alternância aplicada 
na Arcafar também utiliza a colocação em 
comum para socialização dos saberes. É o 
diálogo dos jovens falando do tema gerador 
que os levaram a pesquisar. Tais informações 
são socializadas, depois de devidamente 
coordenadas pelos monitores. Os jovens fazem 
redações espelhando o retrato fiel de tudo o 
que foi discutido, para que as ideias possam 
ser praticadas. O resultado deste processo são 
cadernos de alternância que se transformam 
em valioso material didático-prático para 
os produtores rurais. A partir de tudo o que 
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apresentação do projeto familiar construído durante os três anos de 
formação – o PPVJ. Na segunda, que emociona alunos, professores e 
familiares, são entregues os certificados na modalidade PROEJA.

Bom exemplo torna-se objeto de pesquisa

O sucesso do trabalho da Casa Familiar Rural de Boa Vista do Ramos 
recebe agora o reconhecimento do mundo acadêmico. 

A CFR de Boa Vista do Ramos já foi tema de mestrado no Programa 
de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da Faculdade  Estudos 
Sociais da Universidade Federal do Amazonas  (UFAM). O projeto de 
pesquisa é de responsabilidade de um dos professores-monitores da 
Casa Familiar Rural, André de Oliveira Melo, de 31 anos, que também é 
docente de Educação na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). 

Esse primeiro trabalho acadêmico teve como principal 
objetivo investigar a experiência da Casa Familiar Rural de Boa 
Vista do Ramos-AM, com o objetivo mais amplo de identificar 
as contribuições da experiência para o desenvolvimento local e 
solidário, a partir de sua metodologia pedagógica. O estudo se 
desenvolveu numa abordagem qualitativa de pesquisa, no sentido de 
valorizar os significados que os indivíduos dão às suas ações, o meio 
em que constroem suas vidas, sua relação e o vínculo indissociável 
com o contexto no qual se encontram inseridos.

Mas a pesquisa não para por aí. O professor-monitor André Melo 
pretende aprofundar os estudos sobre a Pedagogia da Alternância 
no contexto amazônico: “Pretendemos medir a evolução dos 
estudantes, a partir dos Projetos Profissionais e de Vida do Jovem 
que eles elaboram ao final de três anos de curso. Vamos pesquisar 
a contribuição deles para a realidade da família, vendo como 
encararam as dificuldades, potencialidades e soluções. Vamos 
verificar como é cumprido o objetivo da Casa Familiar Rural, para 
que os jovens projetem prosperidade para suas propriedades, 
dentro de um sistema integrado agroecológico”.

Graça Passos torce para que o sucesso do trabalho da Casa Familiar 
Rural de Boa Vista do Ramos ganhe projeção, para que a educação do 
campo se torne prioridade também no Amazonas: “Espera-se que 
projetos como este possam sair do anonimato com a regulamentação 
do Decreto 7.352 de novembro de 2010, que institui a educação 
do campo como política pública. Tomara que o IFAM inclua, em 
suas diretrizes institucionais, políticas de inclusão voltadas ao 
atendimento das populações que habitam os espaços das florestas, 
das águas, dos assentamentos desse imenso Amazonas, criando 
oportunidades de tratamento justo e igualitário para cidadãos 
e cidadãs historicamente excluídos e ignorados pelas políticas 
implementadas pelo Estado”. 

foi desenvolvido, os jovens partem para as 
intervenções externas.

O produto final do curso é o “Projeto 
Profissional e de Vida do Jovem”, o PPVJ. 
O resultado prático do PPVJ é a aplicação, 
no dia a dia produtivo, de tudo aquilo que 
se aprendeu. Assim, o mundo da escola 
se complementa, equilibradamente, com 
o mundo do trabalho e da família. Como 
tudo se junta, a consequência é uma 
produtividade rural maior, obedecendo às 
regras sustentáveis.

Esse projeto é resultado de uma análise 
minuciosa da situação, do histórico 
familiar, da infraestrutura para a produção 
agropecuária, florestal, pesqueira, do 
planejamento produtivo, das condições 
ambientais e climáticas, da realidade do 
comércio e do mercado consumidor, dos 
aspectos artístico-culturais, entre outros.

Isso caracteriza a realidade do estudante, 
no âmbito familiar, do seu município e 
de sua região. Aliados aos conhecimentos 
proporcionados pela proposta metodológica 
da CFR, a aptidão do jovem, a motivação e 
o planejamento constituem sua proposta de 
inserção profissional. Cabe uma observação 
importante: esta proposta não está restrita 
a um projeto que venha trazer trabalho e 
recursos financeiros para a propriedade 
da família; está também articulada com 
atividades econômicas da comunidade 
que direta e indiretamente se inserem no 
contexto do projeto.

Os planos de estudos resultam das 
discussões e demandas na família, na 
comunidade e na própria escola. O 
planejamento é participativo. Os currículos 
são dinâmicos e adaptados à necessidade de 
cada grupo. A elaboração do regulamento 
interno disciplinar obedece a este mesmo 
sistema. Todos são responsáveis por tudo o 
que acontece na fase de aprendizado.

A solenidade de formatura acontece em 
duas partes. Na primeira, as comunidades 
e autoridades presentes assistem a uma 
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A partir da formação no Programa Empreendedorismo 
do Jovem Rural, do Instituto Souza Cruz, jovens ampliam 
as possibilidades profissionais e mudam a dinâmica 
tradicional das famílias no campo 

 Juventude 
pluriativa

Uma nova maneira de pensar a atividade no 
campo, agregando outras alternativas de 
renda para além da agricultura, vem surgindo 
com força e está mudando, sobretudo, a 
configuração das pequenas propriedades rurais. 
O chamado “Novo Rural” brasileiro, que tem 
produzido inúmeros estudos acadêmicos, 
engloba outra forma de divisão do trabalho 
dentro do núcleo familiar. Diferentemente 
de outras épocas, nem todos os membros 
da família abraçam em tempo integral 
as atividades agrícolas de suas unidades. 
Nesta nova dinâmica, as chamadas famílias 
pluriativas distribuem seus integrantes em 
atividades econômicas, não agrícolas, dentro 
ou fora de seus estabelecimentos. Cenário, 
portanto, promissor para a juventude rural, 
que, ao vislumbrar outras profissões no local 
em que nasceram, ampliam suas perspectivas 
de permanecer no campo.

Ismael de Freitas

Fotos: Sérgio Vignes (SC)
Christian Camargo (PR)

 Um desses exemplos acontece na família 
de Luis Henrique Vanderlinde, de 18 anos. 
O desejo de seus pais de morar no campo os 
levou a comprar um sítio em Santa Rosa de 
Lima, pequeno município no interior de Santa 
Catarina, a 180 quilômetros de Florianópolis. A 
experiência do pai, Sebastião Vanderlinde, que 
há 10 anos reuniu um grupo de produtores rurais 
para formar uma cooperativa de crédito com 
interação solidária, unida às novas ideias trazidas 
por Luis, estão transformando a propriedade de 
19 hectares em um exemplo de como usar a terra 
de maneira sustentável e lucrativa. 

A pouca idade de Luis faz transparecer seu 
espírito empreendedor, cultivado no Programa 
Empreendedorismo do Jovem Rural (PEJR), 
metodologia do Instituto Souza Cruz que visa 
ao desenvolvimento integral da juventude 
do campo e é aplicada em parceria com 
organizações sociais e órgãos públicos.  
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Reinaldo Guilherme de Souza 
vai aproveitar as belezas 
naturais da propriedade do 
avô para transformá-la em um 
empreendimento turístico 
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Durante a formação, ele foi instigado 
a mobilizar o que já sabia e a ter novas 
experiências, transformando esse 
conhecimento em práticas empreendedoras, 
adaptando o que aprendeu no local onde vive. 
Além de Luiz, o programa envolve mais de 130 
jovens por ano, espalhados por 42 municípios 
nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Em 2010, o PEJR passou a 
ser executado também em dois estados do 
Nordeste, Ceará e Bahia, em parceria com a 
Agência de Desenvolvimento Econômico Local 
(Adel) e a Fundação Konrad Adenauer; e com 
o Movimento de Organização Comunitária 
(MOC), respectivamente.

Ao final do PEJR, que exige a elaboração de 
um projeto de empreendedorismo sustentável 
e solidário para a obtenção do título de 
“Agente de Desenvolvimento Rural”, Luis 
orientou seu plano para a ovinocultura.  Este 
foi um dos projetos juvenis desenvolvidos 
ao longo da formação no Centro de 
Desenvolvimento do Jovem Rural (Cedejor), 
principal entidade parceira do Instituto Souza 
Cruz na implantação do programa. 

A ideia já foi colocada em prática no 
território catarinense das Encostas da Serra 
Geral, onde fica um dos núcleos do Cedejor,  e 

Luis já tem 41 matrizes; a ideia é chegar a 90 animais para reprodução. 
A vocação turística da localidade garante o escoamento da produção, e 
o projeto também conta com melhoramento genético das ovelhas. Para 
aproveitar o potencial da região, em breve a família pretende construir 
chalés no local e transformar o sítio em pousada, tendo em vista a 
existência de outros empreendimentos semelhantes na vizinhança. 
“Temos um balneário com águas termais perto da propriedade e 
podemos ser mais uma alternativa de lazer. O turista poderá fazer 
trilhas e ter contato com a rica vegetação do entorno. Além disso, 
planejamos nos associar à Acolhida na Colônia,1 ampliando assim os 
negócios”, planeja Luis.

No futuro, quase tudo o que produz poderá ser vendido nessa 
cadeia de serviços turísticos, e Luis já programa um de seus maiores 
investimentos. “Meu pai ajudou no projeto, e desenvolvemos um plano 
de melhorias para o cultivo do palmito. Nossa intenção é comprar as 
máquinas para extrair o suco da semente, que é muito valorizado”, 
conta, salientando que o financiamento está aprovado. 

O diferencial dos projetos de Luis é a certificação da terra como 
propriedade orgânica, onde tudo é feito sem a utilização de insumos que 
podem causar impacto negativo na natureza. “Temos a preocupação 
de preservar o meio ambiente. Tudo o que fazemos, desde a criação de 
ovelhas para corte, cabras de leite, frutas, mel e palmito, tem que ser 
orgânico, nada de agrotóxicos”, orgulha-se.

1 Associação de agroturismo Acolhida na Colônia – ver mais em www.acolhida.com.br

Luis recebe apoio dos pais em 
suas novas ideias, entre as quais 
a criação de ovelhas

“Temos a preocupação 
de preservar o meio 
ambiente. Tudo o que 
fazemos, desde a criação 
de ovelhas para corte, 
cabras de leite, frutas, 
mel e palmito, tem que 
ser orgânico, nada de 
agrotóxicos”

Luis Henrique Vanderlinde
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Quando questionado sobre o desejo de morar na zona rural, Luis 
Henrique cita as várias razões que o impulsionaram. “Sempre gostei do 
campo, e aqui temos qualidade de vida. Podemos produzir, estudar, ter 
diversão e trabalhar com muita tranquilidade”, diz.

Mobilização 

A propriedade dos Souza tem projeto semelhante e está sendo 
transformada em pousada, na localidade de Rio Facão, no município de 
Rio Fortuna, em Santa Catarina. Lá já se podem ouvir várias histórias, 
aprender sobre a natureza e apreciar paisagens com lindas cachoeiras e 
trilhas por dentro da mata. 

Reinaldo Guilherme de Souza, de 19 anos, que passou pela formação 
no Programa Empreendedorismo do Jovem Rural no Cedejor Encostas 
da Serra Geral, pensou logo que poderia transformar a casa do avô em 
um empreendimento lucrativo, atraindo turistas e utilizando a terra 
como suporte para cultivo de produtos que serão vendidos no local. 

O projeto tem previsão de ser concluído até o fim de 2011 e inclui 
dois açudes, pomar, construção e preservação de trilhas, campo de 
futebol suíço (society) e recuperação da estrutura existente, que conta 
com cancha de bocha entre outras melhorias. “Estamos indo devagar 
e sei que não é muito fácil atrair público, mas tenho esperança de que 
vai dar certo. Minha mãe sempre quis morar no campo, e o Cedejor me 
mostrou como fazer para ter uma atividade lucrativa”, diz Reinaldo, 

que também desenvolve outras atividades 
fora da propriedade, principalmente na 
mobilização de outros jovens agricultores 
familiares da região. 

Atuando na liderança de um coletivo 
de jovens ligado à Federação Nacional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 
Familiar (Fetraf), Reinaldo organiza reuniões 
e visitas técnicas para troca de experiências, 
sempre focando a reivindicação de melhores 
políticas públicas para o campo. “Nós nos 
reunimos uma vez por mês e estamos nos 
preparando para a Conferência da Juventude. 
Precisamos de melhores condições para que 
os jovens do interior possam se desenvolver 
no campo, e isso passa por ações do 
governo”, afirma, revelando uma consciência 
política incomum para a sua idade.

Construindo o futuro

A necessidade de adaptar seus 
conhecimentos para conseguir se sustentar 
no campo também fez surgir uma história 
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de superação e persistência. Ainda na 
adolescência, Anderson da Rosa conheceu 
Aline, que viria a se tornar sua esposa. Veio a 
primeira filha, Ana Carolina, depois a segunda, 
Ana Clara, e por fim a terceira, Anelize. 
Para conseguir dar o sustento necessário a 
sua família, Botinha, como é conhecido em 
Lauro Müller (SC), teve de trabalhar numa 
mineradora de carvão até conquistar o seu 
sonho: ter uma propriedade rural. Também fez 
um curso de inseminação artificial e trabalhava 
para os vizinhos nessa atividade, sempre 
guardando dinheiro para o seu objetivo. 

Hoje, com 26 anos de idade, uma casa 
nova e um rebanho de gado leiteiro em 
expansão, Anderson planeja um futuro 
confortável para o casal e as meninas. “Já 
faz um ano que posso viver exclusivamente 
da minha propriedade. Através do PEJR vi 
experiências de outros produtores e evitei 
alguns erros, fazendo um cálculo melhor do 
que pretendia implantar”, diz. 

Anderson trabalha com pecuária de leite 
e tem 22 vacas em produção. Aprendeu a 
trabalhar o pasto, adaptou o galpão para a 
ordenha e comprou resfriador para armazenar 
a produção. O planejamento deu certo, e os 
técnicos da Empresa de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) 
consideram a propriedade como modelo para 
outros produtores. 

“A maneira como ele adaptou a produção, o 
planejamento e o manejo dos animais tornou-
se referência na região. Agora ele recebe 
muita gente interessada em aprender como 
produzir”, conta o coordenador do Cedejor 
catarinense, Eliandro Bett Giongo. 

O jovem também conseguiu compreender 
a importância do aprendizado para o trabalho 
na área rural. “Você só vai ter oportunidades se 
tiver conhecimento. Uma coisa não vem sem 
a outra. Sempre quero fazer tudo de maneira 
correta, mesmo que leve algum tempo; só assim 

Anderson da Rosa virou 
referência em Lauro 

Müller (SC) ao implantar 
inovações na produção 

do leite 
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o retorno é garantido”, afirma Anderson, que em 2011 tem um pouco 
mais de trabalho do que normalmente. 

Sua esposa está inscrita no Cedejor para participar do Programa 
Empreendedorismo do Jovem Rural, que tem como base pedagógica a 
Pedagogia da Alternância, que intercala períodos de aprendizagem no 
núcleo de formação e na unidade familiar, integrando teoria e prática, 
e a participação da família. “Na semana em que ela estiver estudando, 
vou ter bastante trabalho para cuidar das meninas, mas vale a pena. É 
importante que ela aprenda e traga ideias novas”, diz. 

Atenção, mulheres na área rural

Mais do que nunca, a capacidade de descobrir novas maneiras 
de se sustentar no campo e ter uma vida prazerosa e produtiva se 
mostra indispensável. A rotina rural pode ser tranquila, no ritmo 
da natureza e dos seus ciclos, mas não é nada monótona para Kelli 
Buss, de 22 anos. Ela conseguiu enxergar as várias oportunidades 
que a comunidade onde vive oferece e cada vez mais se capacita para 
atender às demandas que descobre. 

No trabalho como agente de saúde, percorre as residências da 
vizinhança juntamente com os médicos do programa federal Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e através desse convívio percebe os anseios da 
população, implantando alguns serviços de atendimento. Foi assim que 
entendeu o quanto pode ser produtiva a vida no interior.

Atualmente, além de ajudar os pais na criação de gado leiteiro, 
mantém um programa semanal direcionado ao público jovem em 
uma rádio de Rio Fortuna. “O programa é bem variado. Sempre 
contamos com um entrevistado que fala de temas ligados à juventude 
e debatemos esses assuntos. Também tem muita música e procuramos 
valorizar a cultura regional”, relata Kelli. 

No interior da cidade de Rio Fortuna, em Santa Catarina, os 
pais já trabalhavam com pecuária de leite, mas ela desenvolveu 
um projeto de sombreamento para o gado, diminuindo muito o 
trabalho e melhorando o manejo dos animais. “Hoje, temos 18 vacas 
em lactação, de um rebanho com 21 animais. O projeto nos ajudou 
muito porque, com a sombra das árvores, as vacas ficam menos 
estressadas e produzem mais”, diz.

Além disso, ela trabalha com projeto de reflorestamento, 
implantação de um açude, e agora faz curso de manicure e pedicure 
para atender à comunidade. “Não é porque a gente mora no sítio 
que não precisa se cuidar”, diverte-se, contando que já tem um 
mercado amplo nessa área na localidade onde vive e trabalha. 

Para Eliandro, Kelli é um dos melhores exemplos de pluriatividade, 
um dos conceitos básicos da formação realizada no programa. “Ela 
está no campo, trabalha com os pais na propriedade, mas desenvolve 
atividades não agrícolas. Está sempre em busca de novas oportunidades 
de trabalho e está atenta a tudo o que acontece ao seu redor, agindo de 
maneira solidária e participativa com a comunidade”, avalia. 

“O programa é bem variado. 
Sempre contamos com um 
entrevistado que fala de temas 
ligados à juventude e debatemos 
esses assuntos. Também tem 
muita música e procuramos 
valorizar a cultura regional”

Kelli Buss 
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O projeto não é nada modesto e vai necessitar de recursos na 
ordem de R$ 150 mil para a construção do barracão com câmara fria, 
cozinha industrial, depósito e mais dois caminhões para dar suporte ao 
trabalho. “Já conversamos com o gerente do banco, e ele gostou muito 
da ideia. Agora só esperamos as licenças ambientais. Com as liberações 
nas mãos, poderemos dar início ao negócio”, planeja Marilice.

Juntamente com o irmão, Gilmar Pracer, que é técnico em 
inseminação artificial, ela também pretende melhorar a qualidade 
genética do rebanho com a intenção de aumentar a produtividade. “É 
mais uma maneira de melhorar o que já temos aqui”, avalia, contando 
que atualmente, além da plantação de fumo, trabalha com oito vacas em 
lactação e tem intenção de expandir o plantel. 

Marilice também se tornou referência quando o assunto é descobrir 
novas possibilidades para a atividade rural. Depois que participou do PEJR 
no Cedejor Centro-Sul do Paraná, a família já conseguiu mais área para 
trabalhar através do Banco da Terra, do governo federal, e o projeto da 
cooperativa de produtores de leite está perto de ser implantado. 

Superação 

No Paraná, duas jovens que já não tinham 
esperança de permanecer na atividade rural 
há menos de dois anos estão mudando a vida 
de suas famílias e das comunidades onde 
vivem. Aqui, o conceito de Novo Rural aparece 
com força, mostrando o quanto a formação 
e a busca de conhecimento podem mudar 
realidades aparentemente desalentadoras.

O primeiro caso é de Marilice Pracer, 
28 anos, que cogitava em mudar-se para 
alguma cidade e trabalhar como empregada 
doméstica. Hoje, labora juntamente com os pais 
e irmãos e pretende instalar uma indústria de 
derivados de leite, trabalhando em cooperativa 
com produtores da região de Paulo Frontin, 
município do Centro- Sul do Estado. 
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pelo PEJR, implantado no território Caminhos do Tibagi a partir de uma 
parceria entre o Instituto Souza Cruz e o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, envolvendo atores como a Emater-PR e a secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do estado. 

Vilmara relata que já produz artesanalmente conservas de pimentão, 
cebola, pepino, vagem, pimenta e cenoura, tudo proveniente da horta 
que ajudou a melhorar no sítio de seus pais. Para viabilizar o projeto, a 
família decidiu esperar até que Vilmara complete a maioridade, a fim de 
diminuir a burocracia. “Os recursos já estão aprovados, mas faço dezoito 
este ano, então vamos esperar um pouquinho. Como há demanda do 
produto, começaremos a instalação já este ano e finalizaremos a estrutura 
em 2012”, planeja. 

Outros sonhos também vieram a povoar a cabeça de Vilmara após a 
formação no PEJR. “Eu queria terminar o Ensino Médio e ir para a cidade 
estudar. Nem tudo mudou, ainda quero fazer a faculdade de Geografia e, 
assim como os educadores do programa, ajudar outros jovens a descobrir 
maneiras de trabalhar no campo”, afirma.

Até agora, parte desses objetivos já foi alcançada, segundo o relato 
da mãe de Vilmara, Sílvia Ferreira. “Hoje, estamos quase sobrevivendo 
unicamente da nossa terra. Meu marido sempre teve que fazer outros 
trabalhos fora, mas no futuro vamos tirar nosso sustento somente 
daqui”, diz, contando como as ideias trazidas pela filha ajudaram o casal a 
melhorar a propriedade. 

Por esses motivos, já foi convidada a 
dar palestras no Salão da Juventude, em 
Faxinal do Céu, município onde o governo 
do Paraná desenvolve várias atividades 
relacionadas à educação. “Eu não via 
nenhuma possibilidade de permanecer na 
colônia, queria me mudar daqui e ter outra 
vida. Agora sou dona do meu próprio futuro 
e quero também ajudar a minha família e os 
meus vizinhos a ter um futuro melhor”, diz. 

Na cidade paranaense de Ventania, a 220 
quilômetros de Curitiba,  Vilmara Ferreira 
de Oliveira, hoje com 17 anos, foi uma 
adolescente que não se interessava pelas 
atividades do campo. Cuidar da horta da 
família era uma atividade sem graça, pois não 
conseguia vislumbrar realização pessoal na 
atividade da propriedade dos pais. 

Sua concepção de mundo mudou 
radicalmente. Além de trabalhar bastante 
com sua família, elabora projeto para dar 
sustentabilidade à produção, pensando em 
maneiras de cultivo agroecológico e planejando 
a construção de sua agroindústria. A ideia 
surgiu a partir da análise de mercado orientada 

Vilmara (à esquerda) produz 
conservas de forma artesanal. 
Marilice quer implantar uma 

indústria de leite 
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Juventude rural  
       em debate

Trocar ideias, reunir aprendizados, reproduzir boas 
práticas. Tudo isso ocorre no Intercâmbio da Juventude 
Rural Brasileira, promovido pela Rede Jovem Rural. Na 
terceira edição, cinco jovens rurais formaram o Grupo 
de Apoio e Sistematização (GAS), que acompanhou e 
deu suporte às 10 etapas do projeto em 2010 

Cláudia Daumas

Fotos: Acervo do 
Instituto Souza Cruz

Entre os meses de junho e dezembro de 2010, 
a Rede Jovem Rural, liderada pelo Instituto 
Souza Cruz, teve a excitante e desafiadora 
missão de apresentar, em cada canto do 
país, uma próspera agricultura familiar para 
aproximadamente 120 jovens rurais através do 
III Intercâmbio da Juventude Rural Brasileira. 

Nesta terceira edição, o olhar foi 
direcionado para as boas práticas que estão 
contribuindo para um campo sustentável, 
criativo e inovador. Ao longo de seis meses 
de aventura, os intercambistas conheceram 
essas novas técnicas sem, é claro, deixar de 
vivenciar uma rica troca de experiências em 
diferentes regiões do país. 

Pela primeira vez, o intercâmbio contou 
com cinco jovens rurais protagonistas 
que compuseram o Grupo de Apoio e 
Sistematização (GAS). Além de dar suporte 
e acompanhar todas as etapas da iniciativa, 
eles participaram ativamente da organização 
e dos registros de tudo o que foi vivido.

De acordo com o assessor de Comunicação 
do Instituto Souza Cruz, Guilherme 
Mattoso, que coordenou algumas etapas do 
intercâmbio, a equipe do GAS contribuiu 
notadamente para o sucesso da ação. “Estes 
jovens souberam muito bem desempenhar 
o papel de animadores, atuando com 
propriedade na organização e condução dos 
intercambistas e das ações programadas em 
cada etapa”, afirma Mattoso. 
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Juventude rural  
       em debate

Já Rosiele avalia que a educação rural “gera muitos benefícios para 
os estudantes e suas famílias”. Ela relata que “jovens desmotivados a 
trabalhar em suas propriedades enxergaram, a partir das técnicas e 
conhecimentos adquiridos nos intercâmbios, que há muito o que se 
fazer no campo”. 

Para Joelnir, “há uma década, o estudante do interior aprendia 
apenas a realidade urbana e pouco sabia sobre o que poderia fazer em 
sua propriedade rural”.  Segundo ele, em geral, o aluno da zona rural 
tem de ir a centros urbanos para estudar, e lá raramente aprende 
técnicas e ensinamentos que possa usar em sua propriedade.  

Josiane percebe que “muitos jovens pensam que só em regiões 
urbanas poderão ter uma profissão. Porém há muitos desafios 
para superarem, assim como há no campo”. Para a catarinense, os 
intercâmbios ajudam os participantes a ver que não estão sozinhos, que 
têm uma vida saudável e que há muitos projetos para desenvolver.  
 Sem o apoio e incentivo das diversas entidades voltadas para a 
juventude rural, essa troca de conhecimento não seria possível.  

A capixaba Nazaré lembra que, “quando aprendem técnicas para 
desenvolver o potencial que pode ser extraído do campo, esses jovens 
prosperam em suas regiões”. Esse é um dos motivos pelos quais Nazaré 
valoriza tanto a educação do jovem do campo.  

Grupo participante da III Jornada 
Nacional do Jovem Rural

Josiane da Silva, de Celso Ramos (SC), 
Joelnir de Jesus Santana, de Quijingue (BA), 
Rubenildo Campos da Silva, de Campina 
Grande (PB), Nazaré Poton Arcobeli Cola, 
de Guarapari (ES) e Rosiele Tiago de Sousa, 
de Orizona (GO) compuseram o GAS. Na 
entrevista abaixo, eles debatem os resultados 
do intercâmbio, relatam a experiência e suas 
percepções sobre o meio rural brasileiro, 
e falam das boas práticas que puderam ser 
apreendidas e replicadas.

Qual a importância do investimento na 
educação do jovem rural?

Para Rubenildo, o investimento na 
educação do campo significa valorização e 
descoberta de novas técnicas e possibilidades 
de se desenvolver. “O incentivo à educação 
da comunidade rural faz a população lembrar 
que o jovem do campo existe”, acrescenta. 
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Qual é a sua visão sobre os resultados gerados pelo III Intercâmbio 
para as entidades, famílias, comunidades que receberam/
participaram da ação?

Trabalhar em associações e implementar ações que precisam da 
dedicação de vários membros são, para Rubenildo, os principais 
resultados da ação. Os participantes da terceira edição do 
intercâmbio passaram a integrar suas atividades com colegas, o que 
não era comum. Com as associações, toda uma linha de produção 
pode ser facilitada, quando vários profissionais se comprometem 
com diferentes etapas do processo.  

Josiane ressalta a criação de uma rede de contatos em todo o 
Brasil como um resultado concreto dos encontros, propiciados pelas 
diferentes entidades que incentivam a educação no campo.  Mas ela 
lembra que intercâmbio rural “não é um passeio”.  Para ela, “o mais 
importante é que cada jovem transmita a outros as experiências que 
traz de sua região e vice-versa: levar dos encontros aos conterrâneos os 
conhecimentos adquiridos durante o intercâmbio”.  

Para Nazaré, um ponto positivo da iniciativa é “mostrar para o 
jovem que ele é capaz de fazer do campo sua fonte de renda e pode até 
ser um líder que transforme, de alguma forma, a economia e a cultura 
da sua região. Quando voltam para casa, além de apresentar novos 
conhecimentos para suas comunidades, os participantes percebem 
também novos valores na sua região”.

As Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) se destacaram, para Joelnir.  
São escolas com matérias específicas para os jovens que residem na 
zona rural, e têm como metodologia pedagógica a alternância, em que 
o educando passa uma quinzena na escola e outra na sua propriedade, 
com a família. “Essa experiência das EFAs vem sendo adotada em 
algumas regiões da Bahia”, conta orgulhoso.

A troca de boas práticas é o resultado mais relevante para Rosiele, 
que destaca a participação das diversas instituições educacionais, com 
diferentes recursos e técnicas já usadas e que podem ser adotados por 
uma comunidade em outra região do país: “Também acho importante 
conhecermos os trabalhos que as diversas organizações que incentivam 
a formação do jovem rural desenvolvem. Quem sabe podemos adotar 
alguns processos na nossa região?”

Números do III 
Intercâmbio da 
Juventude Rural 

“Estes jovens souberam muito bem 
desempenhar o papel de animadores, 
atuando com propriedade na organização 
e condução dos intercambistas e das 
ações programadas em cada etapa” 

Guilherme Mattoso

•	 116 jovens intercambistas

•	 12 estados participantes  

(Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará, 

Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Paraná, Amazonas, Acre 

e Espírito Santo)

•	 22 territórios

•	 83 municípios

•	 13 organizações envolvidas
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criarem animais de grande porte no Cariri 
Paraibano, principalmente o agricultor 
familiar. Quando há esse tipo de criação, 
é em pequena quantidade, pois é mais 
viável manter caprinos e ovinos. Rubenildo 
também ressalta que o intercâmbio mostrou 
um universo de técnicas que podem ser 
transmitidas em cursos para aumentar a 
capacitação do jovem rural: “Vimos que, 
em outros estados, as entidades oferecem 
capacitação técnica nas escolas municipais 
para que os estudantes conheçam recursos 
para aplicar em suas propriedades. Esses 
cursos são muito instrutivos e podem 
ampliar bastante o conhecimento dos 
jovens”, indica Rubenildo.

O baiano Joelnir conta que na 6ª etapa os 
intercambistas tiveram contato com grupos 
produtivos de beneficiamento de frutas e 
de apicultura, e destacou também que os 
jovens podem participar ativamente das 
políticas públicas dos municípios através da 
intervenção no orçamento público junto às 
câmaras de vereadores. “A partir daí, podem 
ser criados mecanismos que incrementam 
políticas locais para a permanência dos 
jovens no campo, como: cursos de apoio que 
preparam jovens para o vestibular, transporte 
para universitários, bibliotecas públicas, 
ginásio de esportes, entre outros”, comenta. 

Já Rosiele se encantou com o cultivo de 
várias culturas em uma mesma região. “No 
Acre, a gente aprendeu que é possível plantar 
diferentes espécies em um mesmo espaço 
de terra. Na minha região, nós estamos 
acostumados a ver uma área com a mesma 
cultura. Por exemplo, em um único terreno 
se planta somente arroz, no outro só milho. 
Durante a etapa, descobrimos, inclusive, 
que este sistema, chamado Agroflorestal, 
beneficia o solo”, ensina a jovem goiana.

Quais são as possibilidades de reprodução 
destas boas práticas?

Para Rubenildo, os jovens se envolvem cada 
vez mais com as questões colocadas por cada 
intercambista e transferem conhecimentos 
de um para outro.  “Os jovens tentam adaptar 

Quais foram os principais desafios vivenciados nas etapas 
(deslocamento, clima, adversidades, diversidade cultural)?

Um dos maiores desafios de Rubenildo como facilitador da 
realização da etapa no Cariri Paraibano foi promover a interação entre 
os participantes. Entre outras preocupações, Rubenildo e seu grupo se 
concentraram na organização de passeios, palestras e visitas técnicas a 
produtores e propriedades que “de fato mostrassem a realidade local e, 
ao mesmo tempo, aumentassem o conhecimento”. 

Para alguns jovens, o calor nordestino foi um pouco desconfortável. 
A culinária regional também provocou estranheza. “Mesmo assim 

foi bom. A gente precisa conhecer novas comidas e sentir o clima no 

qual eles convivem todo dia”, afirma Joelnir. Rosiele e Josiane também 

ressaltaram as dificuldades com o clima e os hábitos alimentares de 

outros estados visitados nas etapas do intercâmbio. 

Nazaré nunca havia conduzido um evento tão grande, e isso a 

deixou um pouco apreensiva quando foi a vez de acompanhar a etapa 

do Amazonas, no município de Boa Vista do Ramos.  Como líder, ela 

também concentrou esforços na tarefa de manter o grupo unido e 

interessado: “A gente sempre fica pensando o que mais pode fazer para 

manter todos motivados”. 

Um desafio especial chamou a atenção de Joelnir: sintonizar todos os 

sotaques durante os papos. Por vezes, os regionalismos atravessavam 

o tom e muitos intercambistas tinham necessidade de se inteirar do 

significado de algumas palavras para compreender as narrativas.  

Quais boas práticas identificadas no III Intercâmbio mais se 
destacaram?

A agricultura orgânica desenvolvida no Oeste Catarinense, a 
inclusão digital conquistada no Rio Grande do Sul e o Cinema no 
Campo, prática também gaúcha, foram as iniciativas que Josiane 
conheceu este ano e, garante ela, têm méritos para ser replicadas. 

A atenção de Nazaré no III Intercâmbio se voltou para as técnicas 
da agroindústria: na etapa realizada no Espírito Santo, os jovens 
conheceram o processamento do café plantado e colhido em uma 
fazenda em Santa Maria de Jetibá. “É o próprio produtor quem 
vende o café já em pó para seus clientes. Isso é ótimo, pois mostra 
que muitos agricultores podem também transformar suas colheitas 
no produto final, vendendo diretamente ao consumidor”, analisa. 
Nazaré também narrou para os intercambistas de outros estados 
como a juventude de Castelo, no Espírito Santo, se reúne para levar 
seus produtos para o mercado local, onde podem vender hortaliças, 
frutas e o gado que cultivam. 

 A criação de pequenos animais, como aves e suínos, é uma 
das práticas identificadas por Rubenildo. Segundo ele, pelas 
características climáticas e geográficas, não é comum as famílias 
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vivências de outros em suas localidades. No 
Cariri, por exemplo, chove pouco. Com o 
depoimento de moradores rurais de outras 
áreas do país, o pessoal da nossa região já 
pode pensar em novas técnicas de plantio e 
de irrigação”.

Em Celso Ramos e municípios vizinhos 
catarinenses, Josiane quer reproduzir 
algumas práticas aprendidas no intercâmbio 
e se entusiasma com a horta comunitária. 
“Um grupo de pessoas planta e cuida da 
horta, colaborando com sementes e técnicas 
que domina. Cada um desses participantes 
pode colher o item que quiser, e assim todos 
têm alimentos com custo praticamente 
zero”, explica.  

Nazaré defende a implantação da 
agroindústria. “Com tudo o que vimos sobre 
o processamento de produtos, acho que aqui 
no Espírito Santo, além de propriamente 
cultivar suas lavouras, o agricultor pode 
também beneficiar o alimento e já entregá-lo 
pronto ao consumidor”, acredita.  Pensando 

Além dos intercâmbios, 
a Rede Jovem Rural 
também promove 
a Jornada Nacional 
do Jovem Rural e a 
Vivência Profissional 

nos principais itens gerados no seu estado, Nazaré quer adotar a 
agroindústria em produções de café, banana, gado de leite e de corte.

Um dos aprendizados que Rosiele gostaria de implementar na sua 
região é o consórcio de plantas, ou seja, o cultivo de várias espécies em 
uma mesma área sem que, para isso, seja necessário devastar a flora 
já existente: “Não é preciso agredir a natureza para trabalhar a terra. 
Só precisamos ter técnica para melhor aproveitar o espaço de que 
dispomos”, assinala a jovem goiana.

Quais impactos positivos são gerados a partir da aplicação 
destas boas práticas?

Na opinião de Rubenildo, aumentar a qualidade de alimentos nas 
refeições diárias das famílias rurais é o benefício mais imediato que 
o morador do Cariri Paraibano pode usufruir ao começar a cultivar 
pequenos animais (aves e suínos). O desdobramento desta atividade, 
segundo ele, pode resultar até em uma atividade econômica para a 
família. “Podem trocá-los por outros itens ou vendê-los. Caso a criação 
se aprimore, torna-se mais uma fonte de renda”, explica.

Joelnir enumera vários impactos positivos que o intercâmbio 
proporciona: a organização da juventude rural para debater e implantar 
melhorias, a entrada de jovens no ensino superior e a participação 



TraJETÓria E VisÃo  ·  81

desses grupos em associações, cooperativas, 
sindicatos e até cargos políticos. “A juventude 
rural está pensando por si mesma e assim pode 
interferir em decisões e ações que são adotadas 
por grupos que não conhecem plenamente a 
realidade rural”.  

Josiane acredita que a adoção de qualquer 
prática conhecida no intercâmbio promove 
“o desenvolvimento individual e também 
da sociedade”. Ela acrescenta que a troca 
de cultura entre todos os intercambistas é 
maravilhosa. “Compartilhamos experiências 
pessoais, técnicas e conhecimentos de uma 
forma geral”. Na opinião de Josiane, se há mais 
recursos para investir na sua terra, o jovem tem 
mais estímulo para continuar na área rural.

 Rosiele, que trabalha para adotar o 
consórcio de culturas na sua área, acha 
que “todos os demais agricultores verão as 
vantagens de plantar diferentes espécies em 
uma mesma extensão. Quando um cresce, 
todos os que estão à sua volta, de uma maneira 
ou de outra, sentem esta melhoria”, raciocina.

JoRnada na quaRta edição 

A Rede Jovem Rural, projeto coletivo fundado em 2005 – por ocasião da I Jornada Nacional do Jovem Rural –, 

tem como objetivo promover ações de cooperação e defesa conjunta da causa do jovem rural brasileiro. Além dos 

intercâmbios, a Rede Jovem Rural também promove a Jornada Nacional do Jovem Rural e a Vivência Profissional. 

A Jornada, realizada a cada dois anos, reúne jovens e educadores do campo de todas as regiões do 

país, ligados a organizações que investem/trabalham com projetos de Educação do Campo, para troca de 

experiências e pauta de ações futuras.

A IV Jornada Nacional do Jovem Rural será na serra capixaba, no distrito de Pedra Azul, e reunirá centenas 

de agricultores de todos os estados brasileiros para discutir o tema “Por uma agricultura familiar, rural e 

inovadora”. Os painéis, minicursos, oficinas e atividades culturais incluem as boas práticas de agroturismo da 

região de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante, ambos no Espírito Santo. 

Saiba mais: www.jovemrural.com.br

“O jovem precisa entender que ele é importante e tem de investir 
na sua capacidade e até no seu potencial de liderança. O jovem tem de 
aproveitar o que sabe fazer, mostrar do que é capaz, melhorar sua vida 
no campo”, pensa Nazaré.  

Qual a importância da articulação conjunta de diversas entidades 
voltadas para a juventude rural?

Rosiele acredita que a reunião de instituições diferentes aumenta o 
conhecimento dos intercambistas. Ela acha fundamental conhecer o 
trabalho que outras organizações desenvolvem, para, quem sabe, fazer 
o mesmo na sua região. 

Josiane concorda. Ela acha que a integração entre as instituições 
dá a chance de os jovens perceberem mais opções do que pode ser 
feito no campo. 

Nazaré complementa: “O convívio entre as entidades faz com que 
os jovens aprendam mais, cresçam, vejam que não são únicos e que 
não precisam se envergonhar por serem do interior”. A capixaba 
ressalta que a articulação das organizações que apoiam a educação 
rural facilita a identificação da juventude, que, algumas vezes, não 
se vê inserida no contexto rural. “Essa troca de experiências entre 
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3. Nazaré Poton Arcobeli Cola • 18 anoS

Integrante do Movimento de Educação Promocional do 

Espírito Santo (Mepes). Formada em Técnica Agrícola, 

nasceu em Anchieta, zona rural de Guarapari, mas sempre 

morou na cidade litorânea do Espírito do Santo. Agora 

está de volta a Anchieta, onde trabalha no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais.  

Nazaré lembra que “o homem do campo é quem produz 

o alimento que todos comem, inclusive os que moram 

nas cidades”. Para a capixaba, o investimento de diversas 

entidades na educação e formação do jovem rural aumenta 

o conhecimento dos cidadãos que podem, querem e devem 

se estabelecer no campo. 

4. Rosiele Tiago de Sousa • 18 anoS

Integrante da Associação das Escolas Famílias Agrícolas do 

Centro Oeste e Tocantins (AEFACOT), e mora em Orizona, 

município conhecido por ser umas das maiores bacias 

leiteiras do país.

Rosiele aplaude o investimento de diferentes organizações 

na educação da juventude rural, porque assim os jovens 

descobrem meios de trabalhar com a terra e, mais do 

que isso, compreendem a importância e os benefícios 

que sua dedicação ao meio rural propicia à sua família e 

à comunidade local. A troca de experiências é o que mais 

desperta a atenção de Rosiele, mas participar do intercâmbio 

também permite que as pessoas aprendam a se comunicar 

melhor e a falar em público.  

5. Rubenildo Campos da Silva • 29 anoS

Integrante do Programa de Apoio à Educação Rural (PAER). 

Cursa o quarto período da faculdade de Licenciatura em 

Educação no Campo da Universidade Federal de Campina 

Grande em Pariri (UFCG), no Cariri Paraibano.  

Feliz com a realização do intercâmbio, Rubenildo espera 

que todos os participantes tenham aproveitado esses dias de 

reuniões, visitas, passeios e brincadeiras. “Aqui no Cariri, 

fizemos o melhor possível para recebê-los com conforto e 

mostrar-lhes a nossa realidade. Espero que tenham gostado!”

1. Joelnir de Jesus Santana • 21 anoS

Integrante do Coletivo Regional de Jovens 

Participação Social (CRJPS) e Movimento 

de Organização Comunitária (MOC). 

Bacharelando em Ciências Contábeis pela 

Faculdade Zacarias de Góis (FAZAG), nasceu 

e vive na comunidade de Terra Branca, 

no município de Quijingue, localizado no 

semiárido baiano, território de identidade do 

Sisal, na microrregião de Euclides da Cunha.

Para Joelnir, entrar na universidade e 

conhecer presencialmente a realidade de outras 

comunidades são as principais demandas dos 

jovens rurais. Acha fundamental a integração 

entre diferentes entidades e organizações que 

estimulem e facilitem o acesso desses jovens a 

informações valiosas para usarem em suas rotinas 

agrárias. É isso o que, na opinião de Joelnir, 

permite este amadurecimento das sociedades 

locais e do Brasil como um todo.

2. Josiane da Silva • 21 anoS

Fundadora da Associação de Jovens 

Empreendedores Rurais (ADJER) e egressa do 

Programa Empreendedorismo do Jovem Rural 

(PEJR), do Instituto Souza Cruz. Formada 

em Administração de Empresas, nasceu em 

Celso Ramos, município de Santa Catarina, 

conhecido como “a capital da cana-de-açúcar 

catarinense”. 

Josiane entende que esta troca entre os 

jovens produtores renova continuamente 

as informações de que eles precisam para 

aprimorar o desenvolvimento das atividades 

agropecuárias. “A troca de experiências e o 

aumento do conhecimento são as maiores 

demandas dos jovens rurais, e são também 

os principais ingredientes para aumentar a 

autoestima do cidadão”.   

  PeRfil dos jovens do GAS
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jovens de várias regiões, com hábitos, 
conhecimentos e culturas diferentes, é 
fundamental para o jovem preservar a 
identidade rural de cada um”. 

Para o paraibano Rubenildo, é fundamental 
que as diversas entidades continuem 
investindo na educação da juventude rural. “O 
mais importante deste esforço é a valorização 
do jovem no campo. As iniciativas de todos 
esses organismos lembram a todo o Brasil que 
o jovem do campo existe”, comemora.  

Para Joelnir, quando o jovem toma 
consciência da sua capacidade e se organiza, 
tem mais condições de participar de decisões 
que o afetem. “Até então, a maioria das regras é 
definida por pessoas que têm boa vontade, mas 
não conhecem de verdade a realidade do jovem 
que mora no campo. A juventude, pensando 
por si mesma, pode escolher melhores 
caminhos e soluções para suas necessidades de 
acordo com a sua realidade”, conclui.

Quais são as principais demandas dos 
jovens participantes do intercâmbio?

Conhecer e ter acesso a tudo o que acontece 
Brasil afora é a maior motivação para o jovem 
rural participar do intercâmbio. Este é um 
consenso entre os cinco líderes do GAS. 
“Encontrar um espaço para ter acesso a tudo 
o que está acontecendo em outras regiões do 
país é, sem dúvida, a razão mais forte para 
um jovem querer participar de ações como 
as desenvolvidas pela Rede Jovem Rural”, 
constata Rubenildo.  

A convivência nos dias de intercâmbio 
gera novas amizades e muitos momentos 
de descontração, e esse também é um 
motivo que não pode ser desprezado como 
estímulo, de acordo com o grupo. Mas o que 
pesa mesmo é conhecer e aproveitar tudo o 
que está disponível ao longo da viagem. “O 
intercambista quer ver de perto tudo o que 
ele acompanhava apenas através dos meios 
de comunicação, e os intercâmbios são uma 
ótima oportunidade de vivenciar esta nova 
realidade”, conclui Joelnir.  
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Durante quatro anos, a geógrafa Rose Leine 
Bertaco Giacomini, de 43 anos, estudou a 
construção da identidade étnica e cultural 
dos quilombolas residentes no sul do estado 
de São Paulo e em parte do Paraná. A pesquisa 
resultou na monografia “Conflito, identidade 
e territorialização – Estado e comunidades 
remanescentes de quilombos do Vale do 
Ribeira de Iguape”. Com a obra, ela concluiu 
o doutorado em Geografia na Universidade 
de São Paulo (USP) e tirou o primeiro lugar, 
na categoria pós-graduação, no concurso de 
monografias “Sustentabilidade do Campo”, 
promovido pelo Instituto Souza Cruz em 
comemoração pelos dez anos da entidade.

O vencedor na categoria graduação foi o 
bacharel em políticas públicas José Renato 

Concurso de monografias promovido pelo Instituto 
Souza Cruz, ao comemorar 10 anos de sua criação, 
teve como objetivo sensibilizar a sociedade 
e incentivar a produção e disseminação de 
conhecimentos acadêmicos sobre o meio rural

Sustentabilidade  
do Campo:  
 dando o que pensar

André Gustavo Barros

Fotos: Maria Letícia Verdi Rossi

Sant’Anna Porto, de 24 anos, com a pesquisa 
“Tecnologias apropriadas: aproximações ao 
conceito – um método para a identificação 
e análise de contextos rurais”. Nela, Porto, 
graduado pela USP, desenvolveu indicadores 
multidimensionais para analisar o grau de 
apropriabilidade das tecnologias utilizadas na 
agricultura familiar. O estudo foi elaborado no 
município de São Paulo, em experiências de 
agricultura urbana.

Em cada categoria, foram escolhidos também 
segundos e terceiros colocados, que receberam 
certificados e prêmios em dinheiro – R$ 5 mil, R$ 
3 mil e R$ 2 mil. Os vencedores foram premiados 
em uma cerimônia realizada na Câmara dos 
Deputados, em 22 de março, com a presença 
do diretor e do gerente do Instituto Souza 
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Cruz, Fernando Pinheiro e Luiz André Soares, 
respectivamente, bem como a dos deputados 
Eduardo Sciarra (DEM-PR), Efraim Filho (DEM-
PB) e Vilson Covatti (PP-RS). Durante o evento, 
Sciarra, patrono do concurso, lembrou a 
importância de se buscar a sustentabilidade no 
campo por meio do equilíbrio de três pilares: 
econômico, social e ambiental.

Para escolher os vencedores, os jurados 
do Instituto Souza Cruz analisaram os textos 
com base nos seguintes critérios: atualidade 
e pertinência da fundamentação teórica; 
originalidade e solidez dos argumentos; 
articulação das ideias apresentadas; coerência 
e organização no desenvolvimento do texto; 
linguagem adequada e objetividade; e relevância 
da monografia em relação ao tema do concurso.

Durante os dez anos de existência, o Instituto 
Souza Cruz tem se dedicado ao desenvolvimento 
de ações voltadas para a sustentabilidade do 

O diretor do Instituto Souza Cruz, 
Fernando Pinheiro (terceiro da 
direita para a esquerda), com 
os vencedores: José Renato 
Sant´Anna, Jacqueline Scotton, 
André Franco, Rose Leine 
Giacomini, Flaviana Pereira e 
Jacinta Barbosa

campo no Brasil e à valorização da relação 
do jovem com o meio rural. Para Luiz André 
Soares, gerente da entidade, a ideia de 
premiar trabalhos acadêmicos nesse sentido 
complementa os objetivos estratégicos 
da instituição. Ele explica que os estudos 
contribuem para produzir, sistematizar 
e disseminar conhecimentos sobre a 
sustentabilidade do campo e o fortalecimento 
da agricultura familiar a partir da formação de 
jovens no meio rural.

 “Vivemos um momento em que a 
produção de alimentos e a segurança 
alimentar estão sob os holofotes, e isso nos 
obriga a olhar para o meio rural e a buscar 
soluções. E a academia tem sido um celeiro 
de estudos e pesquisas que podem orientar 
transformações, desenvolver tecnologias, 
resgatar históricos e, desta forma, contribuir 
efetivamente para a sustentabilidade do 
campo”, avalia Soares.
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Segundo ele, além de sensibilizar a sociedade, 
o concurso proporcionou a disseminação de 
conhecimentos acadêmicos que poderão ter 
aplicabilidade prática no campo. Outra vantagem 
é a possibilidade de incorporar à realidade rural 
avanços tecnológicos. Segundo Soares, quando 
tornados públicos, os trabalhos acadêmicos 
podem alcançar mais facilmente os segmentos 
rurais, os órgãos de pesquisa e extensão rural, 
bem como influenciar políticas públicas.

Soares ressaltou o excelente nível dos 
trabalhos recebidos, o que tornou a seleção dos 
vencedores um desafio. Para ele, as dissertações 
escolhidas são uma importante amostra do que 
tem sido produzido nas universidades em prol do 
desenvolvimento do campo.

Para Wilson Schmidt, professor da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
e um dos jurados do prêmio, pesquisas sobre 
quilombolas, pescadores, agricultores familiares 
e planos estaduais de desenvolvimento 
sustentável contribuem para reflexões sobre 

políticas públicas que poderão fazer diferença na 
qualidade de vida daqueles segmentos.

O professor da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) Marcos Marques de Oliveira 
também participou do julgamento e ressaltou a 
dificuldade na escolha, devido à alta qualidade 
dos trabalhos. Para ele, as monografias são “uma 
importante amostra de relevantes reflexões 
acadêmicas sobre novas ideias de sustentabilidade 
do campo, análises holísticas de questões sociais, 
políticas e ambientais que envolvem segmentos ou 
grupos sociais do meio rural”.

Segundo Oliveira, o prêmio serve de estímulo 
para que os vencedores continuem na pesquisa 
científica que, a seu ver, tem maior dimensão 
quando articulada com demandas reais do mundo 
do trabalho. O professor enxerga hoje um universo 
rural mais diversificado e complexo. Ele ressalta 
que, para lidar com as novas demandas e para 
definir políticas públicas, é preciso conhecer a 
realidade em que elas serão implementadas.

Patrono do concurso, o deputado Eduardo Sciarra entrega o prêmio a Rose Leine, primeira colocada na categoria pós-graduação
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Quilombolas

No trabalho vencedor da categoria pós-
graduação, Rose Leine abordou a formação 
histórica e cultural dos quilombolas no 
Brasil e a relação entre essa população 
e políticas públicas implementadas a 
partir da Constituição Federal de 1988. 
Para fins metodológicos, optou por um 
recorte geográfico do Vale do Ribeira de 
Iguape, devido à grande concentração de 
remanescentes de quilombos na região 
num total de 20 comunidades reconhecidas 
situadas nos municípios de Eldorado, 
Iporanga, Barra do Turvo, Iguape, Itaoca e 
Cananeia– que inclui 22 municípios paulistas e 
nove paranaenses.

Para detalhar a construção da identidade 
dos quilombolas enquanto sujeitos sociais 
coletivos, com seus direitos étnicos  
reconhecidos pela Constituição Federal de 
1988, a pesquisadora analisou a atuação das 
agências estatais e não estatais que defendem 
os direitos das populações rurais negras à 

posse das terras que ocupam na região. Pesquisou também o papel 
da Igreja, do Estado, de Organizações Não Governamentais (ONGs) e 
dos movimentos sociais. O resultado é um mapeamento inovador da 
ocupação estadual por parte dos quilombolas.

Para ela, a definição de um recorte que respeitasse os diversos 
aspectos do desenvolvimento territorial e a construção da identidade 
quilombola na região foi um desafio: “Busquei trabalhar com a 
historicidade da cultura dos bairros rurais negros e os conflitos que 
emergiram na região do Vale do Ribeira de Iguape na disputa pelo 
território”, revela.

Na pesquisa, Rose investigou o papel do Estado como legislador e 
executor de políticas públicas de proteção aos quilombolas, e detalhou 
a implementação de projetos governamentais de desenvolvimento 
socioeconômico, ambiental e cultural, relacionados ao segmento. Nesse 
sentido, ela priorizou a análise da construção da territorialidade como 
espaço de resistência, de luta e de organização política e reconheceu 
a importância da memória coletiva na luta contra os conflitos locais, 
fundiários, ambientais, e os relacionados à construção de barragens.

Como conclusão, Rose conseguiu identificar avanços na organização 
social e política desses povos ao longo dos anos: “O lugar social do 
negro habitante dos bairros rurais foi substituído pela identidade de 
habitante de comunidades de remanescentes de quilombos”, diz.

Acima, os deputados federais Efraim 
Filho, Eduardo Sciarra e Vilson Covatti 
com o diretor do Instituto Souza Cruz, 

Fernando Pinheiro (segundo,  
da direita para a esquerda)

Ao lado, Jacqueline, José Renato e 
André exibem seus diplomas 
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demarcação e titulação das terras, além da 
adoção de programas para o desenvolvimento 
socioeconômico, cultural e ambiental.

Segundo Rose Leine, a definição de seu 
objeto de estudo foi inspirada no trabalho 
profissional que realiza no Instituto de 
Terras do Estado de São Paulo (ITESP) há dez 
anos. O órgão apoiou a geógrafa do serviço 
para realizar a monografia. Vinculada à 
Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da 
Cidadania, a instituição é responsável pelas 
execução das políticas agrária e fundiária do 
Estado de São Paulo. A familiaridade com o 
tema contribuiu para o êxito da pesquisa. 
“O contato já estabelecido junto a essas 
comunidades é anterior à minha entrada no 
doutorado e facilitou a execução do estudo 
e o desenvolvimento de uma metodologia 
adequada que se aproximasse da realidade em 
questão”, conta.

Ela dividiu a pesquisa em três partes. 
A primeira aborda a legislação (federal 
e estadual) de amparo aos quilombolas; 
a segunda analisa a ocupação  do Vale 
do Ribeira de Iguape ao longo dos ciclos 
econômicos desde o século XVI, identifica 
ações governamentais e conflitos locais 
apresentados no decorrer da ocupação 
territorial que tiveram reflexos na 
organização política e social das comunidades 
rurais negras; a terceira parte faz uma 
reflexão a respeito da construção da 
identidade e da reinvenção da territorialidade 
quilombola, e aborda os confrontos pela 
manutenção da posse de suas terras.

No trabalho, Rose analisa também as 
representações sociais – como a memória,  
a posse de terras e as relações de parentesco 
e vizinhança. Por fim, ela mapeia ações 
governamentais, ao longo da última década, 
nos territórios quilombolas no Vale do 
Ribeira: identificação, reconhecimento, 
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Tecnologias apropriadas

Vencedor na categoria graduação, José Renato Sant’Anna 
Porto criou indicadores multidimensionais para analisar o grau 
de apropriabilidade das tecnologias utilizadas na agricultura 
familiar. No instrumental analítico proposto por Porto, é possível 
compreender e avaliar o uso de determinada tecnologia a partir de 
seis perspectivas: ambiental, cultural, econômica, política, social 
e sociotécnica. A ideia é mensurar o desempenho de determinada 
atividade não apenas pelo critério econômico, mas por meio de uma 
“ferramenta holística”, na visão do pesquisador.

Para ilustrar a tese, ele testou o instrumento em dois casos 
concretos: o projeto Educação Ambiental para a Agricultura 
Orgânica nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Bororé-Colônia 
e Capivari-Monos (ONG 5 Elementos); e o Centro de Educação para 
a Sustentabilidade (CES), ambos na capital paulista. Os locais foram 
selecionados com base no seus enfoques para o desenvolvimento rural 
e na disponibilidade para participar do estudo.

Porto visitou os locais e entrevistou os agricultores. Durante essa 
etapa, foram coletadas informações a respeito da experiência agrícola 
dos dois locais, sem indução ou direcionamento do instrumento. Por 
fim, os projetos foram analisados conforme cada um dos critérios 
do sistema desenvolvido pelo pesquisador. Segundo Porto, com a 
ferramenta é possível compreender como os conhecimentos e saberes 
não convencionais são usados no meio rural.

A ferramenta desenvolvida por ele, testada em agricultores do 
entorno da cidade de São Paulo, pode ser utilizada em qualquer 
realidade rural brasileira. O pesquisador explica que o trabalho leva em 
conta as características da agricultura familiar e o sistema desenvolvido 
deve ser amplamente utilizado: “Espero que esse instrumental possa 
ajudar tanto as pessoas que utilizam as tecnologias na ponta, como 
também os tomadores de decisão e elaboradores de políticas públicas, 
a perceber que por trás da lógica racional e econômica, que entende 
as tecnologias apenas como instrumentos de ganho de eficiência, 
persistem também impactos de outras ordens, tão ou mais importantes, 
tais como as questões ambientais, culturais e políticas”, diz.

O jovem pesquisador estava feliz com 
o prêmio e já colhe outros frutos vindos 
do estudo: foi aprovado recentemente no 
mestrado do Programa de Pós-Graduação 
de Ciências Sociais em Desenvolvimento, 
Sociedade e Agricultura da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/
UFRRJ), onde vai aprofundar o trabalho. 
“Pretendo continuar as pesquisas sobre 
ciência e tecnologia em contextos rurais 
durante o curso. A intenção é que o 
trabalho ganhe fôlego, e possa ser ainda 
mais qualificado sob a orientação teórico-
metodológica que terei durante esse período 
de mestrado”.

Outros vencedores

Na categoria graduação, o biólogo André 
Rocha Franco, da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC) de Minas Gerais, ficou em 
segundo lugar, com o trabalho “Projeto de 
educação ambiental para os recursos hídricos 
do Parauninha: comunidades ribeirinhas 
como cidadãos ambientais promotores de 
sustentabilidade na região do Parque Estadual 
da Serra do Intendente”. A economista 
Jacqueline Scotton, da Universidade 
Metodista de Piracicaba (Unimep), ganhou o 
terceiro prêmio. Ela apresentou a monografia 
“Produção de alimentos x agricultura 
para exportação no Brasil: uma relação 
subordinada”.

Entre os pós-graduados, Jacinta Cristiana 
Barbosa, mestre em Extensão Rural pela 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
ficou em segundo lugar, com a pesquisa 
“Pescadores artesanais e políticas públicas 
em Anchieta (ES)”. A economista rural 
Flaviana Ferreira Pereira, da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), com o trabalho 
“Evolução do desenvolvimento rural 
sustentável no estado do Ceará no período de 
1995 a 2008”, ficou em terceiro lugar.

“Vivemos um momento em que a 
produção de alimentos e a segurança 
alimentar estão sob os holofotes, e isso 
nos obriga a olhar para o meio rural e a 
buscar soluções” 

Luiz André Sores, gerente do Instituto Souza Cruz
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Com criatividade 
e inovação, jovens 
formados no Programa 
Empreendedorismo 
do Jovem Rural, do 
Instituto Souza Cruz, 
introduzem novas 
formas de produção e 
criam diferentes canais 
de comercialização 

Os novos 
empreendedores  
 do campo

É uma experiência inspiradora percorrer centenas de quilômetros 
em estradas de chão pelo interior dos estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná e encontrar o ânimo, a força de vontade 
e a desenvoltura de muitos jovens, filhos de pequenos produtores 
rurais, que estão realizando uma revolução no campo. 

Em um movimento silencioso, mas constante, eles mudam o 
perfil dos locais onde moram, trabalhando de forma cooperativa, 
utilizando os recursos da natureza sem agredir o meio ambiente e 
realizando a gestão profissional de suas propriedades.

Esses jovens aprenderam a trabalhar com as novas 
tecnologias, conheceram técnicas de manejo da terra, trocaram 
experiências entre si e perceberam que é possível ter uma vida 
cheia de realizações onde nasceram e cresceram, mesmo estando 
afastados dos grandes centros urbanos.

Boa parte desse conhecimento foi adquirida e compartilhada 
no Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural (Cedejor), ONG 
parceira do Instituto Souza Cruz na implantação do Programa 
Empreendedorismo do Jovem Rural (PEJR) nos três estados do 
Sul do Brasil. Foi no Cedejor Vale do Rio Pardo (RS) que André 
Leandro Nunes, 22 anos, trouxe um novo alento para sua família, 
transformando a chácara de seus pais num celeiro de novos negócios. 

Para chegar à casa de André é preciso percorrer 20 quilômetros 
por uma estrada de chão, até o município de Lagoão, na região 
Central do Rio Grande do Sul, a 290 quilômetros de Porto Alegre. A 
cidade com pouco mais de 6 mil habitantes se mostrava um desafio, 
principalmente no que diz respeito à comercialização dos produtos. 

Ismael de Freitas

Fotos: Sérgio Vignes (SC)
Christian Camargo (PR)
Jovani Puntel (RS)
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Para superar esse obstáculo, a família foi em busca de novas alternativas. 
“Quando começamos a diversificar a propriedade, pensamos em como 
vender tudo o que estávamos produzindo. Hoje temos clientes como 
indústrias, supermercados e agora também a merenda escolar. Conheci 
o programa da merenda em um seminário e procurei o secretário de 
Educação de Lagoão, que não sabia dessa possibilidade. Foi então que ele 
decidiu implantar o programa por aqui”, conta André. 

Outra alternativa que está deixando a família ansiosa por melhores 
negócios é a feira, que, através da iniciativa de André, está sendo 
programada em Lagoão. “Estamos conversando com vários vizinhos que 
também são pequenos produtores e incentivando outros a diversificar as 
suas propriedades. Assim poderemos ter uma boa feira, trabalhando num 
sistema de cooperativa”, diz André. 

Mas o caminho até aqui, com todas as novas perspectivas de 
negócio, não foi fácil. “Há dez anos comecei a trabalhar a propriedade, 

mas tive muitas dificuldades para me 
manter. O que ganhava mal dava para pagar 
o supermercado; foi então que comecei a 
diversificar a produção. Mas depois que o 
André começou a frequentar o Cedejor a coisa 
mudou pra valer”, conta o pai de André, 
Antonio Valdir Nunes. Hoje, na propriedade 
de 25 hectares, são cultivados 46 produtos 
diferentes, todos dentro de uma cadeia 
ecológica integrada.

“Posso dizer que 85% da nossa 
propriedade é autossustentável; as aves se 
alimentam dos resíduos de frutos do pomar, 
que por sua vez fornece sombra para elas. 
Colocamos uma lâmpada no açude para atrair 
os insetos que servem de comida para os 
peixes. Do óleo de girassol tiramos o biodiesel 
para as máquinas”, diz André, enumerando 
algumas das novidades que implantou. 

A capacidade de inovação da propriedade 
dos Nunes fica evidente nessas iniciativas, 
mas um dos maiores orgulhos de André é o 
seu ovoscópio, uma engenhoca usada para 

“Faço questão de dividir o conhecimento 
que tenho com todos os que puder” 

André Leandro Nunes 

André Leandro 
transformou a 
chácara onde vive 
em um manancial de 
novos negócios
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de leite por mês para cinco mil. Esse salto 
foi possível devido ao sistema de pastagens 
rotativas, implantado na propriedade de seus 
pais pela jovem Mari Rush Kapczynski, de 
28 anos. “Desenvolvi o projeto no Cedejor e 
coloquei em prática. Meus pais já trabalhavam 
com gado e o conhecimento que adquiri no 
Programa Empreendedorismo do Jovem 
Rural (PEJR) me deu as ferramentas de que eu 
precisava para ampliar e melhorar o rebanho. 
Temos capacidade para produzir ainda mais 
leite, até 10 mil litros por mês, mas temos 
sofrido com a seca que castigou a nossa 
região”, diz Mari.

A jovem, no entanto, não se abateu com 
as dificuldades e começou a diversificar a 
propriedade, produzindo hortaliças, pães, 
doces, sucos, geleias, queijos e tortas, vendendo 
tudo na feira da cidade de Encruzilhada do Sul. 
“Dificilmente voltamos com algum produto 
da feira. Conseguimos vender por bom preço 
e temos clientela fiel. Mas não participamos só 
da feira semanal. Também estamos presentes 
em feiras agropecuárias, exposições e festas da 
região”, diz Mari. 

verificar a sanidade dos ovos. “Fui numa feira 
e vi esse negócio, mas custava mais de R$ 2 mil. 
Fiz algumas perguntas e montei o meu próprio 
ovoscópio, gastando apenas R$ 47”, diverte-
se, contando que usou um tubo de PVC, papel 
laminado, um reator e uma lâmpada.

Tanto empenho e engenhosidade 
chamaram a atenção da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), ligada ao 
Ministério da Agricultura, que promove visitas 
técnicas e dias de campo na propriedade.“A 
gente produz mais de 20 variedades de 
feijão, num trabalho de pesquisa junto 
com a Embrapa. Faço questão de dividir o 
conhecimento que tenho com todos os que 
puder”, orgulha-se o jovem. 

Injeção de criatividade

Outro exemplo de sucesso de 
comercialização acontece em Encruzilhada 
do Sul, município gaúcho, distante 170 
quilômetros da capital, numa propriedade 
que em pouco mais de dois anos teve 
o rebanho de gado leiteiro triplicado, 
aumentando a produção de dois mil litros 

Mari (acima) diversifica a produção com apoio da família
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“ (...) agora 
conseguimos 
uma boa renda, 
vendendo 
outros produtos 
diretamente para 
os consumidores” 

Lecário Knaak 

Lecário e sua família cativam a 
clientela com a venda direta no 
município de Sobradinho (RS) 
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“A vida para nós nunca foi fácil, mas agora 
damos valor ao conhecimento que nossa filha 
está passando para nós. Está provado que é 
possível trabalhar no campo, mesmo numa 
pequena propriedade, e ter uma vida com 
qualidade”, diz o pai de Mari, José Kapczynski.   

E o aprendizado de Mari recheou de 
sonhos a vida da família, que já adquiriu 
mais um pedaço de terra através de 
financiamento do governo federal. “São 
mais oito hectares, que se juntam aos 14 
que já temos. Foi tudo planejado e temos 
certeza de que poderemos pagar com a nossa 
produção”, anima-se a jovem.

 

Lutando pelo crédito

O garoto introspectivo e irritadiço que 
iniciou a formação no Cedejor em Rio Pardo, 
no Rio Grande do Sul, deu lugar ao produtor 
aguerrido na busca pelos seus objetivos e 
preocupado com a preservação do meio 
ambiente. Enquanto mostra a horta, o pomar 
e as plantações de feijão, milho e soja, Lecário 
Knaak, 22 anos, relata como a realidade de sua 
família e a dele próprio foram mudando com os 
conhecimentos que adquiriu. 

“Eu era muito tímido e ficava irritado 
facilmente; até isso o Cedejor mudou. Aqui na 
propriedade a gente só cultivava fumo, mas 
agora conseguimos uma boa renda, vendendo 
outros produtos diretamente para os 
consumidores.” Durante dois dias da semana 
a família percorre a cidade de Sobradinho, 
a 40 quilômetros de Porto Alegre, com uma 
caminhonete cheia de peras, pepinos em 
conserva, feijão, alface e outros produtos 
da horta, tudo produzido com respeito ao 
meio ambiente. Passando de casa em casa, 
cativaram a clientela, que reclama quando, 
por algum motivo, eles não aparecem. 

Como os produtos ficaram cada vez mais 
procurados, Lecário buscou uma maneira 
para viabilizar o projeto de construção 
de duas estufas para o cultivo de tomate, 
alface e rúcula. “No começo foi bem difícil; 
procurei dois bancos e os gerentes não 
acreditaram no projeto e não liberaram 

o dinheiro. Só conseguimos na terceira 
vez; de certa forma foi bom, porque 
aprendi a lidar com isso e agora passo 
minha experiência para os outros jovens e 
amigos do Cedejor”, diz Lecário, contando 
que, periodicamente, a turma em que se 
formou se reúne em confraternizações 
onde “esticam” o aprendizado e trocam 
experiências. 

Durante a formação no Programa 
Empreendedorismo do Jovem Rural, Lecário 
começou a perceber quais eram os seus reais 
desafios e abandonou a ideia de mudar para 
um centro urbano. “A maior dificuldade 
que tínhamos era no inverno, que é muito 
rigoroso. Por isso, pensei nas estufas. Meus 
pais já vinham diversificando seus negócios, 
mas não sabiam como produzir durante a 
época de frio”, relata. 

 “Trabalhamos no projeto de recuperação do 
Rio Guaíba e aqui no sítio tudo é agroecológico. 
Somos contra desmatar e usamos os recursos 
sem prejudicar a natureza. Além disso, somos 
muito cuidadosos com os arroios e tentamos 
orientar nossos vizinhos para que não poluam”, 
relata o pai de Lecário, Vanildo Knaak. 

Produção responsável

O cuidado com o meio ambiente também é 
uma das principais preocupações de Jackson 
Neiverth, de 19 anos, que cultiva mudas 
orgânicas de hortaliças na propriedade dos 
pais, na cidade de Imbituva, no Centro-Sul do 
estado do Paraná. O alerta sobre os perigos da 
utilização de agrotóxicos no campo aconteceu 
enquanto participava do PEJR, em 2010, e foi 
esse o motivo que o levou a desenvolver um 
projeto de gestão da propriedade voltado para a 
preservação da natureza. 

“Compreendi que é possível trabalhar 
sem agredir a saúde da terra. Além do 
projeto das mudas, que já consegui pagar 
em menos de sete meses, decidimos 
recuperar algumas áreas que estavam 
degradadas para poder plantar erva-mate, 
que é nativa da região”, conta Jackson. 
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Com o sucesso do projeto e o retorno 
imediato que teve, o jovem já planeja dobrar 
o investimento em 2012. “Vou construir 
mais uma estufa para o cultivo das mudas e, 
assim, aumentar a produção de 12 mil para 
24 mil mudas por mês; hoje consigo vender 
tudo o que produzo para agropecuárias e 
outros produtores vizinhos. É investimento 
garantido”, afirma. 

Nada mal para quem estava disposto a tentar 
a sorte em Ponta Grossa, a maior cidade da 
região. “Até os meus pais me incentivavam a 
sair daqui, porque eles tiveram uma vida muito 
dura na lavoura. Agora tenho certeza de que 
vou ficar, o que não me impede de estudar, 
pois quero cursar Agronomia para poder ajudar 
ainda mais na propriedade”, planeja Jackson.

Segundo a educadora Edna Techi, 
do Cedejor Centro-Sul do Paraná, que 
acompanha o projeto de Jackson, uma das 
coisas mais gratificantes do trabalho é ver a 
rápida transformação dos jovens no PEJR. 
“Eles iniciam a formação bem tímidos e, 
em pouco tempo, já estão craques. Até nas 
conversas paralelas em plenária o assunto é 
sempre o trabalho. A todo momento ficam 
trocando experiências e falando de seus 
projetos”, conta.

Gestão profissional

Os pais de Ederson Coan nunca cogitaram 
sair de sua propriedade rural, herança de 
várias gerações anteriores. O jovem de 17 
anos também não tem planos de sair do 
campo, pois ali desfruta de quase todos os 
benefícios que uma cidade oferece. 

A propriedade onde vive tem 94 hectares, 
herança de seu bisavô, e produz fumo, adubo 
orgânico e químico, madeira e milho na 
cidade de Lauro Müller, no sul do Estado de 
Santa Catarina. O negócio é rentável, fruto 
da experiência passada pela família.  
No entanto, depois que começou a 
frequentar o Cedejor, Ederson percebeu que 
poderia melhorar ainda mais o desempenho 
da propriedade e para isso elaborou um 
projeto de gestão dos recursos. 

Jackson, no manejo de mudas de hortaliças orgânicas, aposta na preservação
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“Estou colocando tudo no papel e já 
tivemos bons resultados em algumas áreas, 
onde percebemos a viabilidade de produção 
de determinada cultura; aos poucos estou 
mostrando como é importante organizar 
as coisas, anotar os gastos e comparar com 
o faturamento para ver o que dá lucro e o 
que não dá; assim é possível direcionar os 
investimentos”, diz, com a autoridade de um 
empresário do campo.

E o projeto de gestão já mostra resultados. 
A decisão de construir mais um aviário foi 
tomada porque Ederson demonstrou que 
o negócio era rentável. O investimento de 
R$ 600 mil reais já foi aprovado pelo banco 
e a construção deve iniciar em breve. “A 
granja vai dar lucro no primeiro mês, mesmo 
pagando as parcelas do financiamento. Isso 

porque nós temos a madeira e outros insumos 
necessários para a criação de frango; nossos 
custos são bem menores do que em outras 
propriedades”, relata Ederson.

Outra mudança no comportamento 
de Ederson foi o desejo de continuar os 
estudos. “Antes pensava que para ficar 
no campo não era tão necessário estudar, 
mas agora vejo o quanto é importante o 
conhecimento para continuar o negócio 
de minha família”, afirma, contando 
que passou no vestibular e frequenta 
a faculdade de Agronomia no Centro 
Universitário Barriga Verde (Unibave), em 
Orleans (SC). 

Ederson percebeu, no Cedejor, 
que poderia melhorar o 
desempenho de sua propriedade



Onde encontrar

amigos da terra - amazônia Brasileira 
Rua Bento de Andrade, 85 
São Paulo – SP
CEP: 04.503-010
Tel.: (11) 3887-9369 
Fax: (11) 3884-2795
E-mail: contato@amazonia.org.br
Website: www.amigosdaterra.org.br

arcafar/aM – casa Familiar rural Boa vista do ramos
associação regional das cFrs do amazonas 
Rua 2, Casa 3 – Residencial Villa Nova – Cidade Nova 
Manaus – AM
CEP: 69.095-000

aeFacot – associação das escolas Famílias agrícolas do centro 
oeste e tocantins  
Rua Enéas Bretas, 50 – Centro 
Orizona – GO 
CEP: 75.280-000
Caixa Postal: 13
Tel.: (64) 3474-2725 
E-mail: aefacot@brturbo.com.br
Website: www.disopbrasil.org.br/aefacot.html

adJer – associação de Jovens empreendedores rurais
Rua São João Batista, 347
Campos Novos – SC
Tel.: (49) 3541- 085 / (49) 8817-6546
E-mail: associacao.adjer@gmail.com
Website: associacaoadjer.blogspot.com

agrotur/eS – associação do agroturismo venda nova do imigrante
Margens da BR 262
Venda Nova do Imigrante – ES  
Tel.: (28) 3546-2317 
E-mail: agrotur@agroturismovendanova.com.br
Website: www.agroturismovendanova.com.br 

atPa – associação turística de Pedra azul e região
Rodovia BR 262, km 90 – Pedra Azul
Domingos Martins – ES 
CEP: 29.278-000 
Tel.: (27) 3248-0035
Website: www.pedraazul.com.br

cedejor – centro de desenvolvimento do Jovem rural – 
gerência-executiva
Rodovia Haroldo Soares Glavan, 3964 – Casa 01 – Cacupé
Florianópolis – SC
CEP: 88.050-005
Tel.: (48) 3389-2477
E-mail: gerexcedejor@yahoo.com.br
Website: www.cedejor.org.br

cedejor vale do rio Pardo
Estrada Geral de Albardão, s/n° – 7º distrito de Rio Pardo 
Rio Pardo – RS
CEP: 96.640-000
Caixa Postal: 007
Tel.: (51) 9866-0796 / (51) 9866-0931 
E-mail: cedejor.tvrp@cedejor.org.br 
Website: www.cedejor.org.br

cedejor das encostas da Serra geral
Estrada Geral Vargem Grande, s/n° – Rio Amaral Rádio
Lauro Muller – SC 
CEP: 88.880-000
Tel.: (48) 3464-5019 /  (48) 9101-2901 / (48) 9101-2902  
E-mail: cedejor.tesg@cedejor.org.br 
Website: www.cedejor.org.br

cedejor centro Sul do Paraná
Rua Antonio Polli, 34 – Centro
Guamiranga – PR 
CEP: 84.435-000
Tel.: (42) 3438-1340 / (42) 9127-3007 / (42) 9127-3009 
E-mail: cedejor.tcsp@cedejor.org.br 
Website: www.cedejor.org.br

cedejor caminhos do tibagi
Rua Desembargador Mercer Junior, 1821 
Tibagi – PR  
CEP: 84.300-000
Tel.: (42) 9123-7370
E-mail cedejortct@yahoo.com.br
Website: www.cedejor.org.br

censo agropecuário do iBge
Website: www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/
censoagro/default.shtm

coletivo regional de Juventude e Participação Social (crJPS)
Website: crjps.zip.net

cooPerFaM/ce – cooperativa agroecologica da agricultura Familiar 
do caminho de assis 
Rua Napoleão Lima, 361 
Fortaleza – CE 
Caixa Postal: 28
Tel.: (85) 88110232
E-mail: cooperfamceara@hotmail.com

cooperativa de trabalho agro-ambiental de rondônia
Av. Rio Madeira, 1760 – Agenor de Carvalho
Porto Velho – RO
CEP: 76.820-370
Tel: (69) 3219-1065 / Fax: (69) 3219-1065 
E-mail: cootraron@enter-net.com.br / cootraron@gmail.com 



embrapa – empresa Brasileira de Pesquisa agropecuária –  
unidades administrativas ou unidades centrais
Parque Estação Biológica – PqEB 
Av. W3 Norte (final), Edifício Sede – Asa Norte – Plano Piloto
Brasília – Distrito Federal – DF
CEP: 70.770-901
Caixa Postal: 40.315
Tel.: (61) 3448-4433 
Fax: (61) 3448 4890 / (61) 3448 4891
Website: www.embrapa.gov.br

epagri/Sc – empresa de Pesquisa agropecuária e extensão rural  
de Santa catarina  
Rod. Admar Gonzaga, 1347 – Itacorubi
Florianópolis – SC 
CEP: 88.034-901
Tel.:  (48) 3239-5500 / (48) 3239-5597
Website: www.epagri.sc.gov.br 

incaper – instituto capixaba de Pesquisa técnica e extensão rural
Rua Afonso Sarlo, 160 – Bento Ferreira
Vitória – ES
CEP.: 29.052-010 
Tel.: (27) 3636-9888
Website: www.incaper.es.gov.br 

iPa – instituto de Permacultura do amazonas –
associação regional das cFrs do amazonas 
Rua 2, Casa 3 – Residencial Villa Nova – Cidade Nova 
Manaus – AM
CEP: 69.095-000
Tel.: (92) 3249-0459
Website: www.ipapermacultura.org

Mda/SaF – Ministério do desenvolvimento agrário – 
Secretaria da agricultura Familiar
Setor Bancário Norte – Quadro 01 – Bloco D 
Palácio do Desenvolvimento, 6º andar 
Brasília – DF
CEP: 70.057-900
Tel.: (61) 2020-0910 
Fax: (61) 2107-0909
Website: www.mda.gov.br/portal/saf/

MePeS – Movimento de educação Promocional do espírito Santo 
Rua Costa Pereira, 129 – Centro
Anchieta – ES
CEP: 29.230-000
Caixa Postal: 35 
Telefax: (28) 3536-1151 
E-mail: mepes.central@gmail.com 
Website: www.mepes.org.br 

Moc – Movimento de organização comunitária 
Rua Pontal, 61 – Cruzeiro
Feira de Santana – BA
CEP: 44.022-052
Tel.: (75) 3322-4444 Fax: (75) 3322-4401
E-mail: comunica@moc.org.br
Website: www.moc.org.br

Paer – Programa de apoio à educação rural 
Rua Projetada, s/n° – Lagoa de Dentro – São José da Mata
Campina Grande – PB
CEP: 58.100-000

Sebrae – Serviço de apoio às Micro e Pequenas empresas 
Av. Ângelo Altoé, nº 886, loja 08 – Ed. Esmig – Santa Cruz
Venda Nova do Imigrante – ES
CEP: 29.375-000 
Tel.: (28) 3546-1700 
E-mail: es-equipeadrvn@sebrae.com.br
Website: www.sebrae.com.br/uf/espirito-santo

Senac – Serviço nacional de aprendizagem comercial
Alpes Hotel – BR 262, Km 103, s/n° – Centro
Venda Nova do Imigrante – ES
CEP: 29.375-000
Tel.: (28) 3546-2028
Website: www.es.senac.br

uFv – universidade Federal de viçosa – 
centro de ciências agrárias/departamento de economia rural
Av. P. H. Rolfs, s/n°, Sala 226 – Campus Universitário
Viçosa – MG 
CEP: 36.570-000
Tel.: (31) 3899-1316 
Fax: (31) 3899-2219
Website: www.ufv.br

uFaBc – universidade Federal do aBc –
centro de engenharia, Modelagem e ciências Sociais aplicadas
Rua da Catequese, 242 – Jardim
Santo André – SP
CEP: 09.090-400
Tel.: (11) 4996-3166
Website: www.ufabc.edu.br

uFc – universidade Federal do ceará –
Faculdade de educação, departamento de estudos especializados
Rua Waldery Uchoa, 01 – Benfica
Fortaleza – CE
CEP: 60.020-110
Tel.: (85) 4009-7680 
Fax: (85) 4009-7680
Website: www.ufc.br

uFrrJ/cPda – universidade Federal rural do rio de Janeiro – 
centro de Pós-graduação em desenvolvimento agrícola
Av. Presidente Vargas, 417, 6° ao 9° andares – Centro
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20.071-003
Tel.: (21) 2224-8577 – Ramal: 215 
Fax: (21) 2224-8577 – Ramal: 204
E-mail: cpda@ufrrj.br 
Website: www.ufrrj.br
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REVISTA MARCO SOCIAL Agosto 2011 Concepção editorial: Prof. Antonio Carlos Gomes da Costa (in memoriam)

Coordenação: Andrea Guedes Costa Produção editorial: Cajá — Agência de Comunicação Editora: Flávia Clemente Subeditora: Elisângela Mendonça 

Reportagem: André Gustavo Barros, Cláudia Daumas, Ismael de Freitas, Guilherme Mattoso, Janine Koneski de Abreu, Jorge Serrão e Marcílio Lana 

Fotografia: Apoena Medeiros, Christian Camargo, Drawlio Joca, Edison Caetano, Edney Souza, Gustavo Stephan, Jovani Puntel, Luciano Mattos 

Bogado, Marcos Issa, Maria Letícia Verdi Rossi, Ricardo Damito, Sérgio Vignes e Sylvio Coutinho Revisão: Carlos Nougué Logística: Alfa Oliveira 

Fotolito e impressão: Gráfica Eskenazi Tiragem: 1.500 exemplares – edição limitada Projeto Gráfico e Diagramação: Pós Imagem Design
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